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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 

 
PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi 31.07.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd conform 
dispoziţiei primarului nr. 296 din 25.07.2017. 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este d-ra consilier Alb Mariana.  
    La şedinţă sunt prezenţi un numar de 14 consilieri din cei 17 în funcție, 3 absenți (dl.Vancea V., 
d-ra Scorțe și dl. Kajanto). 
 Preşedintele de şedinţă : „Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local din 

31.07.2017, convocată prin dispoziția primarului nr. 296 din 25.07.2017! Pentru început propun 

supunerea la vot a procesului verbal al ședinței anterioare din 27.06.2017.  
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al ședinței din 27.06.2017, care se aprobă 
cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 81 care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul -„Proiectul de 

hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 32/2015, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al SPAS, al codului etic, al personalului care oferă servicii, precum și 

„Carta drepturilor” beneficiarilor de servicii sociale și manualul de proceduri care se va aplica în 

cadrul SPAS.”- inițiator primar”, care se aprobă cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă. 

Preşedintele de şedinţă: „Şedinţa are următoarea ordine de zi: 

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 

2017. 

 2.Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 

2017 aprobat prin HCL nr. 43/2017. 

 3.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 

contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul aparatului de  

specialitate al Primarului orașului Aleșd. 

 4.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al orașului Aleșd. 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuieli lor legate de proiectul: 

”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în 

vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd”. 

 6.Proiect de hotărâre de aprobare a documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor 

tehnico – economici pentru proiectul:”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției 

exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc 

Aleșd”. 

7.Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării “ZILELE ORAȘULUI ALEȘD” în 

perioada 19 – 20 august 2017. 

 8.Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 
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2017 pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Aleșd. 

 9.Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de eficiență energetică a orașului Aleșd, 

jud. Bihor, pentru perioada 2017 – 2023. 

 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării cotei de 1308/7055 mp din terenul 

identificat cu număr cadastral 103661, înscris în CF 103661 Aleşd. 

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de situație în vederea dezmembrării 

imobilului înscis în CF nr. 101737, nr. cadastral 101737 situat în Peștiș – Valea de Șinteu. 

 12.Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al orașului 

Aleșd nr. 72/25.10.2016 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în 

vederea atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei şi 

înscrierea ei în cartea funciară (drum Valea de Şinteu). 

 13.Prezentarea Deciziei nr. 23/18.07.2017 emisă de către directorul adjunct al camerei de 

Conturi, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 

1621 din data de 30.06.2017 încheiat la UAT Aleșd. 

Suplimentare ordine de zi -„Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 
32/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SPAS, al codului etic, al 

personalului care oferă servicii, precum și „Carta drepturilor” beneficiarilor de servicii sociale și 
manualul de proceduri care se va aplica în cadrul SPAS.”-inițiator primar” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi...” 

Dl cons. Vancea D. : „Și diverse!” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot ordinea de zi cu proiectul suplimentar și punctul 

„Diverse” care se aprobă cu 14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr. 82 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: „ 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul 2017.“-

iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Dl.  primar : „Eu aș vrea deoarece avem o cerere de la Poliția Română privind cumpărarea unui 

aparat radar, deoarece mașina radar este defectă de 7-8 luni de zile și nu pot merge în acțiuni. Dl. 
inspector șef Haniș și dl. Ciucle de la poliția rutieră ne -a prezentat acest radar, la alte poliții există 
de 5-6 ani fără să aibă nevoie de reparații sau alte probleme de defecțiuni. Propun ca din excedent 

să folosim 70.000 lei pentru cumpărarea acestui aparat.” 
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Dl cons. Dubău : „O întrebare, dacă-mi permiteți, cei de la Inspectoratul de Poliție vă indică și 

baza legală de care este nevoie...” 

Dl.  primar : „Da, mașina se dă în comodat și după aceea se repartizează la Poliția locală.” 

Dl cons. Dubău : „Am înțeles, și după ce se termină comodatul ieșim noi pe stradă și facem...” 

Dl.  primar : „Păi, îl dăm pe… pe cât s-au dat mașinile, d-na Secretar? Ce știu eu, îl dăm pe 10 

ani, după aceea este uzat moral...” 

Dl cons. Cipleu : „Cât? 70.000 este o prostie d`aia?” 

Dl.  primar : „Da. O mașină este 50.000 de euro, și ei nu au decât banii de salarii anul acesta. 

Dacă vrem… și celelalte orașe cumpără, Oradea cumpără 2.” 

Dl cons. Dubău : „Dacă ne raportăm la Oradea, și ei cumpără 2, noi am putea cumpăra un sfert.” 

Dl.  primar : „Două și două Consiliul județean, deci patru pentru Oradea și fiecare oraș, câte unul .”  

Dl cons. Caracoancea: „Da, dar ar trebui încă o chestie, nu sunt împotrivă, dar poliția ar trebui să-

și  arate utilitatea. Acum am venit de la trecerea de pietoni la ulița de la Obor, a venit unul și a 
parcat chiar acolo în colț, unul în fața lui...” 

Dl.  primar : „Vă rog să mă sesizați pentru că dl. comandant când am avut nevoie… pentru săpat 

gropi, pentru trecerea de pietoni, întotdeauna a fost foarte operativ.” 

Dl cons. Caracoancea: „Nu așa, dl. Primar, deci ei trebuie să -și facă simțită prezența prin 

plimbări, la piață nu este niciunul.” 

Dl.  primar : „Eu propun ca la ședința următoare să-l cunoașteți pe dl. comandant, este nou…!” 

Dl cons. Dubău : „Eu propun, având în vedere că din punct de vedere administrativ și având în 

vedere că poliția este și în subordinea dumneavoastră din punct de vedere al unor chestiuni , dar 

eu, aici nu vreau să pun problema într-o notă de „cine comandă, cui?”. Eu prefer o relație civilizată 
și de colaborare între instituțiile astea. Și nu neapărat prin activitatea lor vreau să văd că dau 
amenzi pur și simplu. Să vedem cum nu mai departe de o lună, două  de zile am votat să punem 

umflăturile alea în asfalt să ne rupem noi mașinile, este mai bine să ne rupem noi mașinile să-i 
oprim pe ăia care circulă cu viteză decât să vină domnii polițiști să-i vadă lumea.” 

Dl cons. Cipleu : „Păi n-avem radar, n-auzi?” 

Dl.  primar : „În general cât au fost școli erau la ora 8, erau la trecerea de pietoni.” 

Dl cons. Dubău : „Eu sunt de acord cu următorul principiu: atâta vreme cât există o soluție aș vrea 

să văd în prima fază din partea lor o atitudine proactivă, în sensul că, bun, eu citesc pe Aleșd on-
line că s-au apucat să dea amenzi. Eu nu vreau să dea amenzi, eu vreau să-i văd activi în sensul: 

D-le ai parcat neregulamentar, nu-i lăsa să plece de lângă mașină, spune -i frumos, o vorbă bună 
nu-i interzisă nimănui.” D-le, mută-te în altă parte că aici nu-i voie, după aceea mai discutăm 
despre amenzi. Suntem o comunitate mică și putem să relaționăm corect.” 

Dl.  primar : „Totdeauna când l-am sunat pe dl. comandant a reacționat pozitiv dar nu-i nevoie de 

genul ăsta de relații care funcționează pe bază de telefoane adică dacă stabilim de comun acord 

cu dumneavoastră, că vă puteți întâlni mai des cu dânsul, nu știu care este programul și efectivul 
de personal și cum îl distribuie și nu mă pronunț dacă nu știu, dar să găsească o formă de 
patrulare, înțeleg că în fiecare an le asigurăm și o cotă de benzină pentru patrulaj.” 

Dl cons. Vancea D. : „Strict la radar, am studiat problema poliției rutiere dintr-un alt aspect și 

vreau să vă spun că săptămânal poliția rutieră din orașul Aleșd participă cu 4-5 mii lei la bugetul 
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orașului Aleșd. Săptămânal, asta înseamnă amenzile încasate pe ruta Ti leagd - Piatra Craiului.  

Acuma trebuie să luăm în calcul și aspectul ăsta, că, dacă socotim un 15-16 mii pe lună care ne 
intră în buget și de care ne despărțim dacă…” 

Dl cons. Dubău : „Dumneavoastră ați gândit chestiunea asta în termeni economici adică...” 

Dl.  primar : „Nu, nu, am gândit-o pentru calmarea traficului.” 

Dl cons. Vancea D. : „Sigur!” 

Dl cons. Dubău : „Cumpăr o praștie - cât produce praștia respectivă? Eu am încercat să spun 

altceva, că nu vreau să fim acel SRL-u care ne cumpărăm un aparat de radar pentru produs 
amenzi.” 

Dl cons. Cipleu : „Contravențiile constatate pe raza altor comune se plătesc la Aleșd.” 

Dl.  primar : „Ce se dă la agent îi aduce aici.” 

Dl cons. Dubău : „Ce se plătește la primărie, nu vine aici.” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu v-am informat strict despre...” 

Dl.  primar : „Se poate plăti la agent, are bonuri și ...” 

Dl cons. Dubău : „Eu nu am vrut să aduc discuții în sensul ăsta.” 

Dl cons. Gal : „Vara, mai anul trecut având în vedere că urmează luna august, erau polițai, la 

trecerea de pietoni, preventiv, că despre asta discutăm.” 

Dl.  primar : „Când au fost ambuteiaje totdeauna au intervenit.” 

Dl cons. Gal : „Dacă este ora 9-10 și 12-13 să fie prezenți acolo.” 

Dl cons. Dubău : „Eu vă mai dau un exemplu, la situația traficului în zonă aparatul ăsta nu se prea 

justifică că nu se merge cu viteză.” 

Dl.  primar : „Va deservi zona.” 

Dl cons. Dubău : „Bun, dar se circulă greu.” 

Dl cons. Joldea: „Și eu sunt total nemulțumit de activitatea lor, dacă vorbim de prevenție, eu nu 

am văzut un echipaj în Pădurea Neagră în vara asta și avem, har Domnului, mulți turiști, tineri care 
stau la cort și servesc ce servesc și....” 

Dl cons. Dubău : „Este mai rece acolo la dumneavoastră.” 

Dl. primar : „Eu am pus problema asta de când s-a pensionat Radu, au deficit de personal.” 

Dl cons. Joldea: „Bine, Radu venea cu dedicație să-și ia dreptul, nu venea pentru altceva.” 

Dl cons. Vancea D. : „N-am auzit, n-am auzit!” 

Dl cons. Joldea: „Auziți și înregistrați, nu-i o problemă. Îl sunăm că este o problemă acolo și întâi îl 

suna pe ăla înapoi – vezi că vin că m-a sunat Joldea-.” 

Dl cons. Vancea D. : „Cine îi dădea…” 

Dl.  primar : „Este raportul poliției sau ceva, d-na Secretar? Se poate cere!” 

Dl cons. Joldea: „Eu zic să-l amânăm, să avem prima dată raportul poliției să vedem, are rost să-l 

votăm sau nu.” 

Dl.  primar : „Să-l invităm aici...” 
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Dl cons. Joldea: „Acuma, am fost de acord cu locația, cu aceea, poate suntem de acord și cu 

asta, dar de la dânșii nu prea vedem nimic.” 

Dl.  primar : „Eu cred că se colaborează cu mult mai bine decât cu …foștii.” 

Preşedintele de şedinţă : „Haideți să supunem la vot amendamentul.” 

Dl cons. Cipleu : „Care amendament?” 

Preşedintele de şedinţă : „Amendamentul propus de dl. Primar!” 

Dl cons. Cipleu : „Să nu ne prindă cu tractorașul cu pistolul ăsta.” 

Dl.  primar : „Ăla nu merge numa` cu 15 km/h.” 

Dl cons. Cipleu : „Se dă și pentru viteză exagerat de mică, amendă.” 

Dl.  primar : „Vreți să vă povestesc și de tractoraș?” 

Dl cons. Cipleu : „Da, obligatoriu.” 

Dl cons. Gal : „Hai să votăm!” 

Dl cons. Cipleu : „Amendamentul, da?” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot amendamentul. Acesta a fost votat cu 11 voturi pentru și 

3 abțineri, astfel se aprobă amendamentul.” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre…” 

Dl cons. Cipleu : „Să ne povestiți cu tractorașul ăla.” 

Dl.  primar : „Vă povestesc.” 

Dl cons. Cipleu : „Eu sunt curios cine o să-l utilizeze, în gestiunea cui?” 

Dl.  primar : „Noi, primăria o  să-l utilizăm și scoatem din contractul cu Salubri parcul de la Tinăud, 

că acolo cosea o persoană fizică care, dacă la el staulul de la vaci era plin cu fân, nu cosea parcul. 

Am constatat treaba asta, m-am dus în urma sesizării colegului nostru, m-am dus cu tractorul de la 
stadion, l-am făcut praf și pe ăla. Mi-a fost rușine de Cipri, trebuie să-l repar pe banii mei și luăm un 

tractoraș care îl folosim strict pentru parcul ăla, îl lăsăm la Cristi Faur acasă și îl folosim de acolo. 
O dată pe săptămână merge șoferul de la primărie și bărbierește acolo.” 

Dl cons. Caracoancea: „Unde ține tractorul?” 

Dl.  primar : „La Cristi Faur în curte?” 

Dl cons. Caracoancea: „Ce tractor se ia?” 

Dl.  primar : „Erau acolo toate, d-le! Erau toate caracteristicile.” 

Dl cons. Caracoancea: „Cât de cât!” 

Dl.  primar : „Mai măricel decât ăla de la stadion.” 

Dl cons. Caracoancea: „De unde se ia?” 

Dl.  primar : „Eu l-am găsit la Dedeman, pe raft.” 

Dl cons. Caracoancea: „Garanția, cine o face?” 

Dl.  primar : „Trebuie să scrie acolo.” 

Dl cons. Caracoancea: „Știu că Adi are 3 din astea, mai mari. La ce valoare este tractorul?” 
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Dl.  primar : „8.500 lei.” 

Dl cons. Caracoancea: „Asta cât vine?” 

Dl cons. Vancea D. : „1.700 euro.” 

Dl cons. Joldea: „Ieftin, ăla este de unică folosință, d-le Primar!” 

Dl cons. Caracoancea: „Haideți să luăm, dar este mic.” 

Dl cons. Joldea: „Și eu zic să luați unul mai rezistent.” 

Dl cons. Caracoancea: „Ce marcă este?” 

Dl.  primar : „Este mai mare decât ăla de la Stadion. Știți care-i treaba, îl luăm și la anul nu-l mai 

avem ca și pe celălalt.” 

Dl.  primar : „16 cai putere, domnul Joldea.” 

Dl cons. Caracoancea: „16 cai putere, cine-l face? Că și eu fac acasă…” 

Dl cons. Dubău : „Acolo dumneavoastră aveți de tuns aproximativ 8 ha de teren!” 

Dl cons. Caracoancea: „Părerea mea este să meargă la o firmă autorizată, care dă și servisul 

care...” 

Dl cons. Dubău : „În plus aceste produse pe care le cumpărăm de la, având în vedere că sunteți 

persoană juridică, n-o să vă dea garanție decât 1 an de zile.” 

Dl cons. Joldea: „Dacă nu, 6 luni.” 

Dl.  primar : „Bun, luăm unul de marcă, nu-i obligatoriu ăsta.” 

Dl cons. Joldea: „Bun, luați unul de marcă și de ce să-l folosiți numai la parc, îl folosim și în altă 

parte.” 

Dl.  primar : „Bun, dar trebuie să-l urcăm pe ceva, că nu poate merge până la Pădurea Neagră, 

până la Aleșd poate merge.” 

Dl cons. Dubău : „Având în vedere că aveți un contract de concesiune pentru spațiile verzi, aș fi 

impus acelui operator să...” 

Dl.  primar : „Dar nu biruiește cu ce au nici p-aici să tundă.” 

Dl cons. Dubău : „Vedeți dl. primar, ajungem să facem investiții pentru alții, mă înțelegeți.” 

Dl.  primar : „M-ați rușinat că nu-i făcut, acum vreau să-l fac.” 

Dl cons. Dubău : „Vă rușinez și pentru că au dat foc la iarbă chiar acolo, la intrare.” 

Dl.  primar : „Aceea am observant-o târziu.” 

Dl cons. Dubău : „20 mp de pârjolitură.” 

Dl cons. Caracoancea: „Asta-i părerea mea, să se ia de la o firmă...” 

Dl.  primar : „Dl. Gogu, cu dv. împreună, mergem.” 

Dl cons. Caracoancea: „Vă spun, mergeți la Husqvarna și vi-l aduce...” 

Dl.  primar : „Mergem împreună și îl alegem împreună.” 

Dl cons. Dubău : „Dar măcar mergeți cu specialiști care chiar dacă n-au utilaje, cei la care le-ați 

dat spațiile verzi, măcar să vă recomande dacă ei nu au bani să cumpere utilajul.” 
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Dl cons. Caracoancea: „Treaba, care-i, că dăm banii și vedem după 2 luni că...” 

Dl cons. Dubău : „Oradea pentru mine este un exemplu pentru întreținerea spațiilor verzi dar nu 

cred că are pe inventar aparate de-astea de tuns iarba ca să vă dau exemplu de-aci de la noi.” 

Dl.  primar : „Au făcut parteneriate public private...” 

Dl cons. Dubău : „Nu, au concesionat...” 

Dl.  primar : „Și anumite firme se ocupă de parcul X, alte firme de parcul Y.” 

Dl cons. Dubău : „De aceea zic când facem documente gen strategii, caiete de sarcini și alte 

documente din astea programative este bine să ne gândim la toate cele, că altfel ne trezim că 
cumpărăm gen pistoale, tractorașe și la urmă o să vă trebuiască remorcă la tractoraș.” 

Dl cons. Vancea D. : „Luăm și o remorcă, dl Primar.” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul. Acesta a fost 

aprobat cu 12 voturi pentru și 2 abțineri astfel se adoptă Hotararea nr. 83, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre pentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 

aprobat prin HCL nr. 43/2017.“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Dl.  primar : „Același lucru la ultima poziție o să vă rog să introduceți...” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul. Acesta a fost 

aprobat cu 11 voturi pentru și 3 abțineri astfel se adoptă Hotararea nr. 84, care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal.” 

Dl cons. Cipleu : „În primul rând, că de aceea m-am abținut, dacă ați hotărât că cumpărați  un 

tractor mai de „Doamne-ajută”, n-o să vă încadrați în sumă!” 

Dl.  primar : „Dacă nu ne încadrăm o să facem rectificare, nu luăm dacă nu-i de marcă, mă 

angajez eu! Uite aici, ne filmează, Adi!” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

orașului Aleșd.“-iniţiator primar.” 

Dl cons. Dubău : „Aș vrea să fac numai o precizare, având în vedere că, cu ocazia asta, angajații 

din aparatul primarului au, zic eu, salarii decente și capabile să stimuleze activitatea, sperăm să 
avem mai multă determinare în muncă inclusiv cu chestiunea asta, puteau să vă prezinte mai 
multe variante. Eu ca și un bricolator amator puteam să vă spun că puteți să tăiați atâta iarbă sau 
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atâta suprafață, adică sunt mai multe chestiuni. Când vreau să cumpăr sau să fac o achiziție 

trebuie să mă gândesc pentru ce vreau să fac acea achiziție, dacă inițiativa este a dumneavoastră 
trebuie să vă întrebe –„Dar aceea de ce vrei, aici ce vrei să faci”. Activitatea lor să fie proactivă și 
să vină și în sprijinul consiliului local, că de multe ori am reproșat calitatea materialelor și 

neasumarea lor, nu discut nivelul lor, sunt de acord cu ce s-a stabilit sper să meargă lucrurile cât 
mai bine. Acuma nu poate nimeni să vină și să spună că salariul este mic, și să vină azi să treacă 

mâine. Vrem să vedem o altă abordare , cel puțin și în relația cu consiliul local, în pregătirea 
materialelor pentru că majoritatea reproșurilor vi le-am făcut dumneavoastră.” 

Dl.  primar : „Multe, am mai corectat din ele .” 

Dl cons. Dubău : „Acum factorul motivațional există, salariile sunt la un nivel decent.” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu vreau să spun, vis-à-vis de proiectul ăsta, că constat o discrepanță mare 

la salarii încă în primăria Aleșd. Dacă s-ar putea privi și la salariații care au salarii mai mici în 
primărie, și văzut și ei că, poate de multe ori este invers raportul de muncă de cât cel cu salariu...” 

Dl.  primar : „Acuma la debutant este de 1900 lei, eu zic că este un salariu destul de b un, din 

păcate sunt anumite grile și clase, și am mers de sus în jos. Nici în mediul privat când mergi nu-ți 
dă nimeni...” 

Dl cons. Dubău : „Foarte bună precizarea, în mediul privat la un tânăr cu studii superioare, -

aproape toți  au studii superioare-, zice că-i  valorificată linia studiilor, sunt curios unde reușesc să 
se încadreze pe un asemenea salariu. Zic că este un început bun. Probabil că la anul vor fi mai 

mari, trebuie să țineți cont de următorul aspect - raportarea salariului se va face raportat la salariul 
minim pe economie, care este stabilit pentru mediul privat. Deci ce se stabilește în fiecare an ca 

fiind salariul minim pe economie este coeficientul de multiplicare care se aplică personalului.” 

Dl.  primar : „La art. 4 am pus -prezenta hotărâre este valabilă până la sfârșitul anului  2017, 

urmând ca anul viitor să fie adoptată o nouă hotărâre de consiliu.” 

Dl cons. Dubău : „Evident, pentru că probabil va urma să avem alt salariu minim pe economie la 

care se raportează.” 

Dl.  primar : „Și vom face un raport de evidență a fiecărei persoane în funcție de performanță.” 

Dl cons. Dubău : „Asta ține de activitatea dumneavoastră.” 

Dl cons. Pavel : „Să aibă grijă domnii angajați din primărie că poate năvălim și noi în primărie. Într-

un an de zile, dacă merge în ritmul ăsta, că văd că avem un optimism extraordinar... Cred că 
punem căruța înaintea boilor, eu m-aș fi bucurat ca inainte să dicutăm, toată lumea este de acord 

că salariile sunt ok., facem fiecare evaluarea pe care o considerăm. Eu constat altceva: aceeași 
oameni pe care până acuma, chiar colegul a spus, că ne dădeau rapoartele pe care ni le dădeau, 
acuma i-am promovat peste noapte cum s-ar zice.” 

Dl cons. Dubău : „Noi am promovat ca și principiu, ideea, aici nu sunt persoane nominalizate, aici 

sunt categorii de funcționari, categorii de personal, da? Într -adevăr, discuția rămâne pe viitor, dar 

nu mai poate exista acest argument de natură personală.” 

Dl cons. Pavel : „Am comparat cu mediul privat, în mediul privat lucruri le sunt simple, există un 

salar, dacă-ți convine vii, dacă-ai venit îți faci treaba - c-o faci pe un leu, c-o faci pe 2. Eu cred că 

problema de principiu, problema morală ca acel angajat să-și facă treaba nu trebuie pusă neapărat 
în raport cu salariul, nu-l obligă nimeni să stea, nu-l obligă nimeni să stea pe salariul ăsta, piața 

muncii este liberă.”  
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Dl cons. Dubău : „Corect, dar oamenii ăștia sunt captivi la o anumită vârstă pe un anumit 

domeniu.” 

Dl cons. Pavel : „Problema fiecăruia.” 

Dl cons. Dubău : „Corect, dar dacă se resetează principiile economice într-o țară, inclusiv la nivel 

bugetar, că merge în sus nu poate să ne supere, important ca în aceeași măsură să crească și 
calitatea serviciilor.” 

Dl.  primar : „O să vedem, cât o să mergem în sus și cât o să ne permitem, că poate peste câtve 

timp...” 

Dl cons. Joldea: „Să venim în jos.” 

Dl cons. Dubău : „Rămâne de văzut.” 

Dl.  primar : „Am simulat impactul și  aproximativ ne încadrăm până la sfârșitul anului bugetar…nu, 

nu, n-am sărit calul.” 

Dl.  primar :  „Alți primari…am avut întâlnire cu toți  primarii, au buget până în octombrie, 

noiembrie.” 

Dl cons. Pavel: „Eu am vrut să subliniez doar atât, că am auzit foarte des această sintagmă : „Vezi 

Doamne, în primăria Aleșd nu s-ar lucra că nu sunt salarii”… Vreau să văd și eu cât entuziasm va fi 

de luna viitoare, vreau să-l simt și eu.” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu cred că legea asta ne-a împins direct în gura lupului.” 

Dl cons. Cipleu :  „Așteptăm să vedem și reversul, că nu mai există, exact asta, că nu mai există 

motivul ăsta de a-i justifica noncombatul prin faptul că ai un venit la limita de jos. Sunt niște 
venituri, pe de altă parte, lăsând la o parte optimismul, s -ar putea ca anul viitor să constatăm că nu 

ne încadrăm în prevederile bugetare când se va face simularea pe tot anul, că nu-i vorba numai de 
primăria Aleșd, ci și de alte instituții și atunci dacă nu te încadrezi în prevederile bugetare, spune 
legea s-ar putea să votăm diminuarea acestor clase de salarizare.” 

 Dl cons. Pavel : „Eu m-aș bucura ca șefii de servicii și cei cu funcții de conducere în primărie să 

vină cu niște criterii de performanță. Să avem și noi, să vedem și noi niște evaluări care se fac în 

perioada următoare, să vedem și noi dacă aceste majorări salariale chiar sunt benefice în toate 
sectoarele de activitate din primărie. Eu v-am zis, nu prea mi-a convenit fraza asta pe care am tot 
auzit-o, că vezi Doamne, nu s-ar lucra în primărie că nu au salarii. V-am zis, nu este forțat nimeni 

să vină în primăria orașului Aleșd, asta era retorica mea, nu alta.” 

Dl cons. Cipleu : „Asta, cum să spun, trebuie managerul să-i facă o fișă a postului, că acum avem 

o grămadă de manageri, să-l pună să semneze niște criterii de performanță anuală, există așa 
ceva, se poată face și asta , dar nu mi se pare normal să și le propună. Acolo există niște criterii de 
performanță, vine managerul, avem primar, viceprimar, administrator public, nu știu care din ei , dar 

poate fiecare din ei pe anumite domenii, pune pe hârtie care-s veniturile, care-s cheltuielile 
generale, ce se poate îmbunătății și trasează sarcini și încarcă criterii de performanță pentru 

fiecare angajat în ordinea în care are vreo posibilitate de-a influența în vreun fel chestiunile astea, 
adică șef birou, ș.a.m.d., de la el în jos, perfect de acord cu asta, dar d-asta trebuie să vină de la el 
care conduce nu de la …că dacă-și autopropune, că și eu dacă mi-aș propune, mi le-aș propune 

minimale că doar nu mi le propun maximale.” 

Dl.  primar : „Voi da o dispoziție de mâine ca fiecare angajat să facă un raport săptămânal de 

activitate în care să specifice în fiecare zi cu ce s-a ocupat.” 
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Dl cons. Dubău : „Eu zic că începeți greșit și aș merge tot la principiu lui Leontin, în sensul în care 

evident, pornind de la specificul fiecărui loc de muncă și fiecărui ins, evident să stabiliți 
dumneavoastră criterii de performanță raportat și la specificul activității respective, că doar n-o să-i 
puneți la jurist să aibă 90% încasări la bugetul local, deci evaluarea strict raportat la ce are fiecare 

de făcut, să se stabilească criteriul de performanță, o fișă a postului adecvată, ca să ai ce verifica. 
Că o să ajungeți, având în vedere că-și face fiecare raportul, - bun, am făcut raportul, dar 

ce?...Evident că dacă nu scrii nimic în raportul ăla, poți să spui că nu ai făcut nimic.” 

Dl.  primar : „Dacă nu am făcut nimic, ce scriu în raport?” 

Dl cons. Dubău : „Da, dar trebuie să fiți conștient că există activități în primărie care nu sunt 

identice cu munca la bandă, unde ai o normă de 8 ore pe zi.” 

Dl.  primar : „Și calitativ și cantitativ, sunt la care contează calitatea, la altele cantitatea.” 

Dl cons. Dubău : „Cel de la taxe trebuie să-ți  aducă un grad de colectare, juristul trebuie să-ți 

urmărească nu știu, procesele, contractele. Am mai văzut o chestie în raportul Curții de Conturi  că 
nu există o evidență pe contractele de concesiuni. Sunt lucruri care se pot...” 

Dl cons. Cipleu : „Care se pot trece în fișa postului și criterii de performanță.” 

Dl cons. Dubău : „Fac un caiet de sarcini, trebuie să rezolv problema cu salubritatea, de 2 ani de 

zile ne tot ăsta să facem o licitație pentru serviciul respectiv, ba -i caietul, ba nu-i caietul, ba nu-i 
complet caietul.” 

Dl.  primar : „Avem termen de 6 luni să facem licitația.” 

Dl cons. Dubău : „Dumneavoastră aveți un termen legal, da?” 

Dl.  primar : „Așa m-am angajat la ANRSC.” 

Dl cons. Dubău : „Da, bun dar dacă dumneavoastră ca șef v-ați  angajat la 6 luni, la subalternul 

dumneavoastră îi dați 3 luni de zile și atunci ca dv. să vă încadrați  trebuie să-i dați un termen mai 
strâns, ca să puteți regla situațiile care pot apărea pe parcurs , - dau un exemplu, nu stabilim că 

așa trebuie, exact.” 

Dl.  primar : „Trebuie terminat caietul de sarcini pentru Salubri.” 

Dl cons. Dubău : „De-aia vă zic că trebuie, eu v-am mai spus dv., identificată fiecare persoană, 

activitatea și văzut fiecare, depersonalizez orice discuție și ținut cont de ce avem de făcut .” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 voturi 

pentru și 1 abținere astfel se adoptă Hotararea nr. 85, care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local al orașului Aleșd.“-iniţiator primar.” 

Dl cons. Vancea D. : „Vis-à-vis de proiectul acesta prin care, ca și consilieri locali, adică noi, ar 

trebui să primim o indemnizație mai mult decât consistentă, eu, sincer sunt de părere că nu-i  
necesar să „obosim ” bugetul primăriei cu așa ceva. Eu cred că a fi consilier nu înseamnă a primi o 

grămadă de bani pentru 2 zile de deranj. În mare parte, cred că fiecare trebuie de bună voie, și să 
fie mândru și că trebuie să se ocupe de soarta orașului. Cred că partea materială trebuie să fie 

dusă în direcția asta, adică să dublăm indemnizația care este acum, mie mi se pare cel puțin 
deplasat. Pentru ce se vrea așa o indemnizație de mare la un consilier, nu pot să înțeleg lucrul 
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ăsta. Dacă cineva vine aici nu pentru oraș ci pentru bani, da, probabil că sunt și din categoria 

respectivă. Eu vă spun că nu sunt de acord cu proiectul ăsta, clar împotrivă o să votez.” 

Dl cons. Dubău : „Dacă-mi dați voie, d-na președintă, să fac niște precizări, că acuma îl înțeleg pe 

colegul meu de ce nu dorește , pentru că nu-și cunoaște atribuțiile și o să fac niște precizări de 

natură legală, primul aspect...” 

Dl cons. Vancea D. : „Ești sigur că nu-mi cunosc atribuțiile?” 

Dl cons. Dubău : „Da, pentru că ai pornit de la o premisă greșită...” 

Dl cons. Vancea D. : „Dar nu-mi spui tu de unde pornesc și nici ce cunosc sau nu …eu nu mi-am 

permis să-ți spun ție ce...” 

Dl cons. Dubău : „Tocmai asta vreau să-ți explic.” 

Dl cons. Vancea D. : „Dar nu despre mine, că nu ne-am studiat reciproc, nu vorbim despre mine, 

dacă vrei spune la modul general, dar nu despre mine.” 

Dl cons. Dubău : „Stimate coleg, ai făcut niște afirmații și eu încerc să exemplific de ce din punct 

de vedere legal trebuie să discut acest lucru, pentru că, - unu, s-a schimbat legea care prevede 

modalitatea de plată a indemnizațiilor de consi lier local. Dv. ziceți că s-a dublat, s-a dublat 
întâmplător, dar nu prin efectul modificării legii ci prin efectul faptului că s-a eliminat o modalitate 

prin care Guvernul României o aplică în fiecare an, acea modalitate știți ce înseamnă: plafonarea 
nivelului la care se raportează indemnizațiile consilierilor locali la nivelul salariului primarului din 
2013, adică dacă în fiecare an a crescut salariul primarului, indemnizația consiliului local se calcula 

ca și procent la acea indemnizație a primarului din decembrie 2013, chiar dacă dv. aveți  
reprezentarea că s-a trecut de la 5 la 10%, o să vă explic că nu este așa pentru că în legislația 

veche indemnizația consiliului local era de până la 5% pentru o ședință, cu precizarea că se plătea 
o ședință de plen și 1 sau 2 maxim pentru comisie.” 

Dl cons. Vancea D. : „La fel a fost și înainte, dl. coleg.” 

Dl cons. Dubău : „Da, a fost de aceea, vă zic că vă încurcă acel procent.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu mă încurcă, să nu deviem așa în stânga și-n dreapta.” 

Dl.  primar : „Se puteau plăti și trei.” 

Dl cons. Vancea D. : „S-a dublat sau nu? Cu lege sau fără lege , vreți să se dubleze retribuția , și 

eu vorbesc de principiu, nu de bani.” 

Dl cons. Dubău : „Eu nu vreau să se dubleze retribuția, eu vreau să se plătească ce este necesar. 

Eu nu cred că dv. la firmă sau unde lucrați, lucrați fără să fiți retribuit.” 

Dl cons. Vancea D. : „Cu siguranță că nu lucrez fără să fiu retribuit.” 

Dl cons. Dubău : „Adică dv. nu activați în economia de piață, că economia de piață este esența.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu m-ai înțeles, eu sunt retribuit unde muncesc!” 

Dl cons. Gal : „A zis că este retribuit.” 

Dl cons. Dubău : „A, sunteți retribuit!” 

Dl cons. Vancea D. : „Dv. sunteți angajat aici, la primărie?” 

Dl cons. Dubău : „Nu, eu muncesc în calitate de consilier!” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu am crezut că, consiliul local se ocupă de oraș , nu se ocupă de a încasa 

bani din ce în ce mai mulți.” 
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Dl cons. Joldea: „Dacă-mi permiteți stimate coleg, și eu cred că ai pornit greșit când ai zis că 

treaba consilierului este de două ședințe pe lună, eu nu-l numesc consilier care atâta se ocupă 
pentru orașul ăsta.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nici nu vreau să duc discuția în direcția asta, dl. coleg!” 

Dl cons. Joldea: „Trebuie dusă, că dacă stăm în ședințe atunci ai dreptate, nu mai suntem 

consilieri.” 

Dl cons. Vancea D. : „Puteți  să vă exprimați părerea, dl coleg, o să și votăm și apoi vom vedea 

dacă dăm bani la consilieri în urma votului în scurt timp, probabil.”  

Dl cons. Dubău : „Aveți tot dreptul să fiți populist, dar încă o dată...” 

Dl cons. Vancea D. : „Liberal, liberal sunt, nu populist.”  

Dl cons. Dubău : „Activitatea pe care o desfășurăm noi aici, suntem tot la muncă, că-i muncă 

intelectuală, este tot muncă, dl. coleg , iar eu ca să ajung la ce zicea colegul, la modul fizic probabil 
că vin în 2 zile aici, dar eu ca să pregătesc materialele, eu studiez, eu verific documente, mă 
interesez și cum fac alții, citesc și legislație, citesc și jurisprudență, fac o grămadă de chestii care 

se numește muncă intelectuală. Evident că nu este la fel de cuantificabilă ca și o muncă la bandă 
unde produc anumite repere...” 

Dl cons. Vancea D. : „Păi în asta constă munca...” 

Dl cons. Dubău : „Celălalt aspect pe care dv. încercați, sau poate l-ați uitat, dar vi-l reamintesc, - 

noi aici în calitate de consiliu local aprobăm bugetul, aprobăm cheltuielile banului public. De câte 

ori nu l-am tras noi de mânecă pe dl. primar, asta înseamnă că m-am uitat peste documentele 
acelea, că întotdeauna mi-am exprimat un punct de vedere, am avut comentarii. Asta nu se face…, 

c-am venit până la primărie și am ieșit din primărie.” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu vă felicit pentru treaba asta, chiar v-ați făcut datoria.” 

Dl cons. Dubău : „Încă o dată, o fac cu plăcere , dar nu pot să vin și să spun că nu vreau să 

primesc bani pentru munca mea.” 

Dl cons. Vancea D. : „Uite că eu așa sunt, eu nu vreau să primesc bani pentru munca asta de 

consilier care...” 

Dl cons. Dubău : „Dar vă dau un sfat, puteți să donați banii ăștia, îi dați la poker, îi donați faceți ce 

doriți cu ei!” 

Dl cons. Vancea D. : „Da!!! Îți dai seama că se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta deci cu 

siguranță că se întâmplă...” 

Dl cons. Dubău : „Fiecare face ce vrea cu rodul muncii lui.” 

Dl cons. Vancea D. : „Noi vorbim de oamenii orașului, care mulți din ei abia pot să plătească 

impozitul.” 

Dl cons. Dubău : „Și ca să eliminăm populismul dv..” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu poți să-l elimini, că n-ai cum.” 

Dl cons. Dubău : „Ba da, vă spun că este 5000 lei în plus pe lună, ca să vedeți ce înseamnă.” 

Dl cons. Vancea D. : „Sunt 17 bucăți ori 3 și ceva de lei ori 12 luni, vreo 15.000 de euro?” 

Dl cons. Dubău : „Da, și care-i problema?” 
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Dl cons. Vancea D. : „Din banii orașului, că așa vrem noi, și suntem darnici și vrem să ne încasăm 

banii.” 

Dl cons. Dubău : „V-am văzut, nu ați fost așa vehement când s-au făcut angajări care nu știu dacă 

se justifică.” 

Dl cons. Vancea D. : „Dar le-ați văzut pe-aici, prin consiliu?” 

Dl cons. Dubău : „Da, sigur au trecut prin consiliu.” 

Dl cons. Vancea D. : „Au trecut angajările?” 

Dl cons. Dubău : „Vedeți că nu vă cunoașteți atribuțiile.” 

Dl cons. Vancea D. : „Au trecut angajările? Când?” 

Dl cons. Dubău : „Dv. votați modificarea...” 

Dl cons. Vancea D. : „Poate-am lipsit eu atunci!” 

Dl cons. Dubău : „Este problema dv. daca-ați lipsit!” 

Dl cons. Vancea D. :  „O fi fost ședința aceea la care am lipsit, iar dacă vreți să vorbim despre 

angajați, poate că dl. Primar ar fi mai în măsură să confirme...” 

Dl cons. Dubău : „S-a hotărât angajarea administratorului public de oraș, s-ar putea să fie bine că 

l-am angajat, dar s-ar putea să fie că nu, cu o indemnizație de 6000 lei/lună, brută.” 

Dl cons. Vancea D. :  „De 10 minute s-a întâmplat lucrul ăsta, cu retribuția, acum s-a votat 

hotărârea.” 

Dl cons. Dubău : „Da, dar asta vreau să vă spun, că dv. lucrați  cu etaloane diferite, mă înțelegeți? 

În condițiile în care toți angajații primăriei merg cu mașina primăriei că au permis , noi angajăm 
șofer, anul ăsta. Dv. la firmă nu cred că aveți  angajat șofer să vă plimbe, dacă este să discutăm de 

judicioasa distribuire a banilor.” 

Dl cons. Vancea D. : „Pă,i dacă noi putem să facem economie, noi consilierii cum putem să facem 

cu banii orașului asta, vă întreb?” 

Dl cons. Dubău : „Asta nu-i economie ce propuneți dv.” 

Dl cons. Vancea D. : „Dar ce se numește?” 

Dl cons. Dubău : „Populism.” 

Dl cons. Vancea D. : „Adică 15.000 de euro pe an valoarea populismului. Bine, dl. coleg.” 

Dl cons. Dubău : „Păi, tocmai ce ați  votat o achiziție ce merge la o altă instituție care nu este a 

noastră.” 

Dl cons. Vancea D. : „Care-i aceea?” 

Dl cons. Dubău : „Poliția.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu-i în subordinea noastră? Sigur? Nu este în subordinea noastră, sigur, 

dar ne aduce un venit lunar de 15.000 de lei.” 

Dl cons. Dubău : „Păi nu adduce, că el face prevenție, în primul rând.” 

Dl cons. Vancea D. : „Face prevenție!....” 

Dl cons. Dubău : „I-ați dat normă, câte amenzi să aducă?” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu nu i-am dat, dar am studiat.” 



 

14 
 

Dl cons. Joldea: „Prevenția ar fi cel mai bun venit, dacă ar face-o.” 

Dl cons. Dubău : „Ați văzut?” 

Dl cons. Vancea D. : „Ce să vedem, dl. coleg? Adevărul! Poliția întotdeauna a contribuit la bugetul 

primăriei, mai puțin în perioada asta când sunt fără radar, evident că…” 

Dl cons. Dubău : „Bine, și de ce n-au radar?” 

Dl cons. Vancea D. : „Asta-i problema lor.” 

Dl cons. Dubău : „Păi, atunci să și-o rezolve.” 

Dl cons. Vancea D. : „Până una alta, am mai făcut rost de niște bani.” 

Dl cons. Dubău : „De unde?” 

Dl cons. Vancea D. : „Pentru primărie, că doar nu pentru mine.” 

Dl cons. Dubău : „Ia să vedeți de unde ați aprobat adineaori banii aceia.” 

Dl cons. Vancea D. : „Dar nu despre asta-i vorba!” 

Dl cons. Dubău : „Vorbim despre bani, i-ați aprobat din excedentul de la dl. primar Țipțer.” 

Dl cons. Vancea D. : „Din urma încasării amenzilor de către primăria Aleșd.” 

Dl cons. Dubău : „Ok.” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 voturi 

pentru și 1 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 86 , care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: 

”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în 

vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd.“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 voturi 

pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.87 , care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre de aprobare a documentației tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – 

economici pentru proiectul:”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali  ai secției exterioare de 

Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd .“-iniţiator 

primar.” 
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 voturi 

pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr.88 , care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării “ZILELE ORAȘULUI ALEȘD” în perioada 19 – 

20 august 2017.“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

          Comisia Juridică – aviz favorabil cu modificarea anexei… 

Dl.  primar : „Am modificat anexa, d-na Secretar ce am pus acolo - la închirieri, parcări corturi 

pentru alimentație publică.” 

D-na  secretar : „Am pus 5 lei/zi.” 

Dl cons. Dubău : „Ideea era să fie pe mp și nu diferența pe corturi, pe din acelea că nu mai 

reieșea, ajungeam la...” 

Dl.  primar : „Punctul 2 și 5 nu se aplică la Zilele orașului Aleșd pentru că la art. 5 avem 

prevederile…, ”se vor aplica și cu ocazia altor evenimente, se va aplica și avem bâlciul de la 
Pădurea Neagră.” 

Dl cons. Vancea D. : „Am și eu un amendament de pus la proiectul ăsta dacă se poate, vis-à-vis 

de vârsta de le cross, din discuțiile cu diverși cetățeni , am primit rugămintea de a modifica, adică 
nu 30-50 ci 30-40 și 40+, și niște mămici mi-au spus ce se întâmplă cu copii de la 10 la 14 ani, că 

nu se regăsesc în program, și vă propun să-i introducem și pe ei ca și o categorie.” 

D-na  secretar : „Programul oricum nu se aprobă.” 

Dl.  primar : „Programul nu se aprobă în hotărâre, doar l-am prezentat.” 

Dl.  primar : „Le introducem.” 

Dl cons. Dubău : „Se pot face modificări fără să modificăm noi aici.” 

Dl.  primar : „Le comunicăm la Cipri Fogarași, el se ocupă de competiții sportive, le introducem 

ambele. Deci vreau să vă spun că ni s-a aprobat un proiect de Consi liul județean de 10.000 lei 

pentru competițiile sportive. Am depus un proiect, Asociația „Crisul Repede”, respectiv 10.000 lei, 
și banii îi vom folosi pentru cupe, tricouri, premii și așa mai departe.” 
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Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 voturi 

pentru și 1 abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 89, care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 

pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Aleșd.“-,iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Dl cons. Dubău : „Dacă-mi permiteți, din ce știu eu această funcție, - este vorba de funcție, 

stimate coleg, fiți atent, să nu ziceți că n-ați știut aici. Este vorba de auditor.” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu rețin întotdeauna ce este important.” 

Dl cons. Dubău : „Da, este important, este vorba de postul de auditor din cadrul serviciului de 

contabilitate, acest post de auditor a fost scos la concurs de ANFP, la care am înțeles că  nu s-a 

prezentat nimeni. Dl. Primar a tras concluzia că, dacă trecem într-o clasă superioară de salarizare, 
o să vină cineva. Eu i-am propus d-lui Primar să-și cumpere tobă, să bată toba mai tare și să 
refacă concursul pentru acest post, având în vedere că s -au majorat salariile în primărie și având 

în vedere și specificul acestei activități pe care l-am discutat cu dl. Dem, care a căzut de acord cu 
mine, că cea mai mare cantitate de informație pe care o auditează și cea mai mare parte a 
raportului de audit pe care această persoană urmează să le facă pe situația economică a UAT, 

practic îi vin de la serviciul contabilitate. N-are rost să mai punem un șef cu salariu mare. Și atunci 
pentru acest auditor, cu studiile astea, se poate relua concursul la acel nivel de calificare, va fi  un 

salariu bun la nivelul care este cerut în acest moment și facem și economie. De aceea propun să 
nu se modifice această funcție și să se purceadă la refacerea concursului, evident prin ANFP. Se 
reface concursul, dl. Primar bate toba tare prin zonă.” 

Dl.  primar : „Au sunat 3-4 persoane și nu se încadrau, că erau prea în vârstă.” 

Dl cons. Dubău : „Ne trezim cu concurenți  adecvați, că acum sunt salarii, o să aibă motivația 

financiară de aceea n-o să fim de acord cu modificarea gradului profesional pentru acest post.” 

Dl cons. Cipleu : „Apropos de funcția asta de auditor, câți  angajați  lucrează în cadrul serviciului 

contabilitate?” 

Dl.  primar : „Trei persoane.” 

D-na  secretarar : „Patru.” 

Dl cons. Cipleu : „Știu că s-a mai angajat cineva de curând.” 

D-na  secretarar : „Trei și contabilul șef.” 

Dl cons. Cipleu : „Din ăștia patru nu poate fi cineva auditor, să nu mai angajăm pe altcineva? Nu 

vreau să fiu populist, dar nu știu ce nivel de activitate este la contabilitate...” 

Dl cons. Dubău : „Păi v-am zis și eu că am discutat cu dl. Dem și nu-i atâta de stufos.” 
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Dl cons. Cipleu : „Dacă avem patru contabili și mai angajăm și un auditor? Eu cred că din ăștia 

patru pot să facă auditul.” 

Dl.  primar : „Una din ele este și pe RUNOS.” 

Dl cons. Cipleu : „Serviciul contabilitate în general, pentru că primăria nu desfășoară sctivi tăți 

economice.” 

Dl.  primar : „Verifică situațiile financiare.” 

Dl cons. Dubău : „În principiu, le verifică annual, că se face raport de audit anual.” 

Dl.  primar : „Și școlile și spitalul și Salubri.” 

Dl cons. Dubău : „Dacă monitorizarea se face pic cu pic în fiecare lună, veți ajunge la concluzia că 

volumul de muncă care se dedică acestei activități nu  justifică să mai aveți încă o persoană.” 

Dl.  primar : „Cu patru unități, pentru că, în două școli, spital, Salubri.” 

Dl cons. Cipleu : „Acele unități au contabil, practic acest auditor le verifică, deci nu fac 

contabilitate, nu lucrează efectiv.” 
Dl.  primar : „Auditul nu verifică numai contabilitatea, ci toate activitățile, da?” 

Dl cons. Cipleu : „Toate activitățile, asta zic, dacă avem 4 contabili să mai avem 1 audit.” 
Dl cons. Dubău : „Eu vă spun asta din experiența mea din altă parte, unde am văzut rapoarte de 

audit...” 
Dl cons. Cipleu : „Deci eu în principiu nu că nu sunt de acord cu modificarea gradului , eu nu sunt 

de acord cu postul în sine, pentru că se poate transforma pentru angajații pe care-i avem. Eu zic 

că din 4 contabili, lejer unul poate să fie auditor, lejer.” 
Dl cons. Dubău : „.Faceți adresă la ANFP și vedeți dacă puteți...” 

Dl cons. Cipleu : „Acuma avem contabil șef cu 2 contabili, eu zic că poate să țină contabilitatea, 

încă o dată, primăria nu cred că este agent economic, n-are încasări, vânzări, de-astea 
senzaționale, are niște plăți  pe contracte , iar dacă contabilul șef este unul care stăpânește lucrurile 

trebuie să...” 
Dl.  primar : „Contabilitatea bugetară este cu mult mai complicată decât contabilitatea….” 

Dl cons. Dubău : „N-aș zice.” 
Dl.  primar : „Atâtea cofinanțări, angajări, lichidări, ș.a.m.d.” 
Dl cons. Dubău : „Vi se pare dv. amplu, că nu sunteți de specialitate, dar unul care le are în mână, 

știe.” 
Dl.  primar : „Unul din privat își pune mâinile în cap.” 

Dl cons. Dubău : „Bun, putem accepta un lucru : că-s două tipuri de contabilitate total diferite. Dar 

vă spun, ca și complexitate a activității auditarea nu-i nu știu ce. De ex.: Am văzut la companii de 
stat că fac auditarea cu auditor extern.” 
Dl.  primar : „Nu se mai poate, că era cu mult mai simplu. S-a acceptat până acum 5 ani, de atunci 

în fiecare proces verbal scrie...” 
Dl cons. Dubău : „Atunci promovați din cei pe care-i aveți  în funcție, unul dintre ei ca fiind auditor, 

că acuma, încă o dată, - dv. coordonați, și o echipă care muncește acuma, nu cred că o să zică – 
gata, eu stau cu mâini le la cap că sunt auditor, și nu mai introduc nu știu ce egalitate acolo în 

contabilitate adică ...” 
Dl. cons. Caracoancea  : „Acoperă munca de 8 ore în fiecare zi?” 

Dl cons. Dubău : „Nu acoperă.” 
Dl. cons. Caracoancea  : „Îi mărim salariul, dar te ocupi și de munca asta o dată pe an, nu faci în 

fiecare lună, nu?” 



 

18 
 

Dl cons. Dubău : „Se face, dar într-o anumită măsură, dacă o faci în fiecare lună practic, ți-ai făcut 

...” 
Dl cons. Gal : „Trebuie văzut dacă poate face și asta legal, de acord?” 
Dl cons. Dubău : „Îi dă cineva peste mânuță?”  

Dl.  primar : „Legal, nu poate să facă.” 
Dl cons. Gal : „Legal, nu poți ...” 

Dl.  primar : „Nu poate legal, nu poți și să centrezi și să șutezi.” 
Dl. cons. Caracoancea  :„Iertați-mă, dar vă dau exemplu din domeniul privat: Holcimul are audit 

din Europa.” 
Dl cons. Gal : „Acuma a spus că nu se poate.” 
Dl. cons. Caracoancea  :„La nivel de Consiliu județean de ce nu se poate?” 

Dl cons. Cipleu : „Ca să exporte profitul.” 
Dl. cons. Caracoancea :„Nu este extern, este din cadrul Holcim, dar este la nivel de Europa.” 
Dl.  primar : „Nu putem să comparăm, sunt sisteme total diferite.” 

Dl. cons. Caracoancea  :„Nu comparăm? Adică la unele, da, la altele, ba.” 
Dl cons. Dubău : „Eu asta zic, să cumpătați mai bine, să facem și noi economie, cum zice 

colegul.” 
Dl cons. Vancea D. : „Consistente.” 
Dl cons. Dubău : „Mai consistente.” 

Dl cons. Vancea D. : „Zi de zi, lună de lună, că de aceea suntem puși aici.” 
Dl cons. Dubău : „Probabil o să-l aduceți la nivelul de salarizare de șef de birou, că o să fie singur, 

el va comanda, el va centra, o să-i dați 6000 și ceva pe lună.” 
Dl.  primar : „Dar n-are, debutantul...” 
Dl cons. Dubău : „Păi, uitați, îl faceți superior.”  

Dl cons. Vancea D. : „Acuma, dacă ați ridicat mâna repede la măririle de salariu, ce mai vreți?” 
Dl.  primar : „Este raportul Curții de Conturi.” 

Dl cons. Dubău : „Am văzut, am văzut, n-am spus...” 
Dl.  primar : „Mie nu-mi trebuie...” 
Dl cons. Dubău : „Nu, pornind de la proiect, deci noi avem funcția asta, a fost scoasa la conscurs, 

dv. spuneți  că n-a venit nimeni, că a fost clasa de încadrare mică. Acuma vreți să o faceți  și mai 
mare. Acuma s-a mărit salariul, mai încercați  o dată, tobele, pe SEAP, Bihoreanul, vă spun eu că 

tot vine cineva.” 
Dl.  primar : „Uite, d-le că retrag proiectul și mai încercăm o dată tot așa, și dacă nu, îl băgăm încă 

o dată la altă clasă, ca să nu credeți că am vreun parti-pri cu cineva.” 
Dl cons. Dubău : „Puteți verifica și varianta lui Leontin, vedeți dacă se poate, vă ajută 

compartimentul de la personal.”  
Dl.  primar : „Hai, gata retrag proiectul.” 
Dl cons. Cipleu : „Acum, dacă își vor face săptămânal rapoarte de activitate...” 
Dl.  primar : „Ca să nu ziceți că nu vă ascult și nu facem economie la buget.” 

Dl cons. Gal : „Mai încercați o dată .” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de eficiență energetică a orașului Aleșd, jud. 

Bihor, pentru perioada 2017 – 2023.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl cons. Gal : „Comisia Juridică – aviz favorabil- cu amendamentul la cele 4 obiective...” 
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Dl.  primar : „Am modificat, a fost pertinentă...” 

Dl cons. Dubău : „Mai bine explic eu, am făcut o observație, având în vedere că s -au analizat 

clădirile care ar fi necesar a fi reabilitate în cadrul acestei strategii. În fine mă bucur că nu a costat 
cât Strategia de dezvoltare a orașului.”  
Dl cons. Cipleu : „Cât a costat?” 
Dl cons. Dubău : „Vreo 20.000, am înțeles, și există copy-paste din cealaltă strategie, dar trecem 

peste asta. Ideea este în felul următor, că s-au identificat ca necesități de lucrări de intervenție 
pentru niște clădiri care, 3 dintre ele au fost reabilitate, clădirea Primăriei Aleșd care tocmai am 
recepționat-o sau clădirea Centrului pentru persoane vârstnice. Să-i schimbi geamurile ca s-o 

eficientizezi energetic, cum să le schimb că abia le-am schimbat? Aceeași problemă la Biblioteca 
„Octavian Goga” - la fel, la Casa de Cultură, - păi avem un proiect aprobat care urmează să  fie pus 

în practică printr-o reabilitare. Nu pot să-mi propun prin Strategia asta pe termen lung lucrări care 
le-am făcut sau sunt în curs de-ale face. În acest sens am propus eliminarea acelor tipuri de lucrări 
la obiectivele astea pe care le-am făcut, cum să spun, că mâine schimb geamuri la Primărie că 

sunt frumoase așa din lemn și le dăm jos și punem PVC?” 
Dl cons. Vancea D. : „Acum, acesta este un punct de vedere, alt punct de vedere ar fi al meu, și 

eu aș vrea să menținem proiectul așa cum a fost și vă spun și de ce: ținând cont că proiectul 
acesta se va desfășura într-un viitor nu așa de apropiat, nu-i sigur că n-o să avem nevoie să 
schimbăm geamurile, d-le coleg, peste vreo 10 ani.” 
Dl cons. Dubău : „De ce așa vreme îndelungată .” 
Dl cons. Vancea D. : „Mai îndelungată, și nu aș vrea să ne împiedicăm în impedimentul ăsta și să 

ne trezim că...” 
Dl.  primar : „Îl introducem înapoi în Strategie dacă-i cazul că le învârtim aici că nu mai știu ce 

votăm aici.” 
Dl cons. Vancea D. : „Vedeți, de aceea luăm o grămadă de bani ca să ne fugă mintea repede în 

tot felul de direcții.” 
Dl.  primar : „Dacă-i cazul și va fi nevoie, îl vom introduce.” 
Dl cons. Dubău : „Să vă dau o explicație, că uite ce înseamnă vigilența cheltuirii banului public, 

porcăria asta a costat 20.000 lei, sunt convins că și echipa, domnul, doamna care a făcut acest 

proiect nici măcar nu a venit să vadă că aceste clădiri sunt rehabilitate, deși am văzut că avem 
fotografii recente cu ele. Deci, asta spun, dăm banii pe lucruri neserioase și ne zgârcim la...” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu v-am spus că dv. aveți puncte de vedere deosebite.” 
Dl.  primar : „Haideți să votăm cu modificări cu tot și mai intervenim dacă este cazul.” 
Dl cons. Cipleu : „Acum, dacă-mi permiteți  să intervin și eu, totuși această Strategie se întinde pe 

o perioadă de timp, valabilă până în 2023, nu se pune problema ca peste 10 ani s-o folosim că în 
2023 trebuie să facem altul.” 
Dl cons. Vancea D. : „Dacă ne uităm acolo, la bibliotecă, deja avem probleme cu ușile, trebuie să 

fim atenți că nu ne costă nimic.” 
Dl cons. Dubău : „Acolo nu este o problemă, vă spun eu, știți cât este garanția acolo?”  

Dl cons. Vancea D. : „Cât?” 
Dl cons. Dubău : „Lucrarea a făcut-o nepoții lui Tutankhamon, este garanția de 120 de ani, sunt 

documente, veniți la primărie, faceți cerere...” 
Dl.  primar : „Atunci când a făcut recepția stimata comisie a micșorat...” 
Dl cons. Dubău : „Nu știu în ce măsură a avut căderea să micșoreze.” 

Dl.  primar : „Aceea nici eu nu știu.” 
Dl cons. Dubău : „Respectiva licitație a avut ca și criteriu de atribuire inclusiv garanția acordată 

lucrării.” 
Dl cons. Vancea D. : „Erați consilier pe vremea aceea?” 
Dl cons. Dubău : „Nu, dar am informația asta.”  
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Dl.  primar : „Aveți dreptate, în documentele de atribuire așa este, dar după aceea comisia de 

recepție a trecut la o durată normală, nu mai știu care.” 
Dl cons. Dubău : „Rămâne de văzut în ce condiții comisia de recepție putea să facă treaba asta.” 
Dl cons. Cipleu : „Da, oricum a mai rămas 30 de ani, în acei 30 de ani ne circumscriem în 

termenul...” 
Dl cons. Dubău : „Dacă acum suntem supărați și ușile nu mai corespund, dăm un telefon și 

somăm firma respectivă.”  
Dl cons. Vancea D. : „Dacă crezi că numai de dragul de a modifica un proiect este necesar, și 

crezi că deranjează asta, nu înseamnă că dacă noi la vremea asta...” 
Dl cons. Dubău : „Nu-mi place să fim ridicoli, stimate coleg, eu studiez materialele și justific…”  
Dl cons. Vancea D. : „Dar de ce mă tot întrerupi, te rog să mă asculți și pe mine. Nu ne obligă 

nimeni la un moment, dat când o să avem nevoie de Strategia asta, să punem noi în reabilitare 
ușile și geamurile la Primărie.” 
Dl cons. Dubău : „Dar nu ne obligă nimeni să fim ridicoli, să spun că vreau să schimb ușile și 

geamurile la Primărie când tocmai le-am schimbat.”  
Dl cons. Vancea D. : „Ce încurcă textul inițial?” 

Dl cons. Dubău : „Asta încercam să spun, că nu-mi place să fiu ridicol.” 
Dl cons. Vancea D. : „Care este ridicolul din textul ăla?” 
Dl cons. Dubău : „Dacă vine un om serios și citește textul ăla: Voi vreți să schimbați geamuri le? 

Că sunt noi!” 
Dl cons. Vancea D. : „Dar poate vine să citească „strategia” între blocuri.” 

Dl cons. Dubău : „Poate vorbiți cu el și dă cu piatra-n geam și atunci chiar sunt necesare.” 
Dl cons. Vancea D. : „Poate vorbiți  cu el să nu le citească. De câte ori cineva vrea să schimbe 

ceva numai ca să se afirme cineva s-au ca să ne spună ceva nouă...” 
Dl cons. Dubău : „Aveți dreptul ca și mine.” 
Dl cons. Vancea D. : „Ați văzut, ați văzut!” 

Dl cons. Dubău : „Eu am un punct de vedere și mi-l exprim.” 
Dl.  primar : „Haideți să-l votăm cu modificările astea cu tot că nu mai știu ce votăm și dacă va fi 

cazul le introducem și le corectăm din mers.” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru și 
o abținere, astfel adoptându-se Hotărârea nr.90 care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării cotei de 1308/7055 mp din terenul identificat cu 

număr cadastral 103661, înscris în CF 103661 Aleşd.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Eu o să am o discuție cu speranța că nu o să-l supăr pe colegul meu.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu mă superi nuiciodată, din contră...” 
Dl cons. Dubău : „Nu o să votez acest proiect din mai multe motive. Avem un document 

programatic, votat de consiliul local, care se numește PUG, si conform PUG terenul se află pe un 

teren nr. 6 sau 7 și nu are destinația de drum. Nu pot să achiziționez un teren ca să fac drum pe o 
zonă care din PUG-ul, care este valabil 10 ani, nu-i modificat. Înțeleg că acum avem inițiativa de a 

achiziționa un plan de mobilitate urbană care se va constitui ca anexă la PUG, în urma modificării 
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legislative. I-am spus d-lui  Primar că vreau să văd acel drum de unde până unde, ce lungime și ce 

lățime și afectațiune va avea pe terenurile oamenilor. Va avea acel plan de mobilitate și ca să fim 
constanți cu solicitările pe care le-am avut și când a fost în discuție problema drumului de dincolo 
de Criș, am solicitat și atunci. În momentul când se identifică necesitatea de a se face drumul 

respective, vreau să-l văd tot dintr-un capăt în altul, lungime, lățime și ce suprafață ar fi necesar să 
stabilim pe fiecare poziție care este modalitatea achiziției: expropriere, donația proprietarului  - dar 

când rezolvăm problema o rezolvăm unitar, tot drumul, știm o treabă. Că așa cumpărăm azi o 
bucată cu 10 euro, dincolo mai iau o enclavă cu 11 euro, și la ultimul o să-i zic: - M-ai prins, ia aici 
25. Vreau ca o dată să apară în planul ăla de mobilitate urbană tot drumul de unde și până unde , 

ca să știm cât ne dezvoltăm, să nu ne trezim că ajungem la unu în păpușoi. Atunci, în momentul 
când avem de trasat drum pe toată lungimea lui, identificat terenul, parcelele  și așa identificăm și 

modalitatea de achiziție, că poate unii o să fie foarte drăguți cu noi și o să ni-l doneze, alții o să 
zică „Halt”, pe aici nu se trece. Vreau atâta, nu pot să-ți dau atâta, și atunci facem o procedură de 
expropriere publică, facem un raport și nu-ți dăm atâta, cât ți se cuvine. D-asta zic, în plus au fost 

cumpărate terenuri pentru rezolvarea  problemelor din cartierul respectiv, nu s-a făcut nici măcar un 
drum de 2 ani de zile. De un an de zi le am cumpărat 2 parcele, o deschidere către T. Vladimirescu 

și o deschidere către DN-uri. Acele drumuri, acolo sunt case, locuiesc oameni, mă înțelegeți.  Eu 
sunt de acord, dar nu pe bucăți.” 
Dl.  primar : „Da, pot să vorbesc și eu. Eu susțin acest proiect, ce se întâmplă acolo. S-a alimentat 

cartierul Obor cu rețeaua de apă și când am trecut pe-acolo a fost un blocaj, până la urmă omul 
ne-a lăsat să trecem, l-am invitat și pe colegul dar n-a putut să vină. Se deschide o stradă pe lângă 

Gancea, Blaga, Hristu, Cociuba până în terenul ăla ce voiam noi să-l luăm de la Penny, se 
deschide o stradă să se poată da locuri de casă și este dealul în jos, acolo este o stradă, nu sunt 
țigani, sunt cetățeni români la care li s-ar deschide și lor strada. Ajung acolo, roată, roată prin Obor, 

pe lângă stația de pompieri, Mateaș, Centrul nostru - și li s-ar deschide o stradă direct, ar avea 
acces din Ciocârliei.” 
Dl cons. Dubău : „Eu sunt de acord cu dv., dar dacă-mi dați voie, am uitat să vă mai prezint un 

aspect care pentru mine este foarte important și îngrijorător. Parcelele astea de teren le-am studiat 
că-s publice pe site-ul ANCPI-ului, toate parcelele astea. Acolo unde se dorește a fi construit 

drumul începe un rât, persoanele care au proprietățile începând de la șoseaua principală, de la 
drum, au extremitățile până dincolo de acest rât. Practic pe proprietățile acestor oameni există 

construcții, astăzi nu mă pronunț, dar nu-s ale lor, ei sunt proprietari în CF pe terenurile respective 
deci acești proprietari intabulați în CF, pe terenuri, au construcții care nu-s a lor și nu-s intabulate. 
Ne trezim că luăm terenurile cu construcțiile oamenilor. Nu știu cum au oameni aceia construcțiile 

acelea, acolo. Noi dăm niște bani...” 
Dl cons. Cipleu : „A propos de chestiunea asta, că am văzut aici pe planul de situație anexat 

proiectului de hotărâre, este figurat drumul - 1223 mp, suprafața pentru a se edifica drumul. Din jos 
de ea sunt 967 mp. Suprafața măsurată, că de aceea voiam să știu de ce cumpărăm mai mult cu 
967 mp, mai mult decât ne trebuie pentru drumul ăsta tot în ideea în care vrem să facem economie 

la buget. Dacă vorbim despre asta, pentru că noi strict pentru drum și oricum am ridicat problema 
când a fost vorba de drumul de acces de dincolo de Cris și eu aș vrea să văd un traseu complet al 

drumului, de la toți proprietarii de la care se cumpără, donează, expropriază, ca să facem un drum 
dintr-un capăt în altul, că ăsta nu-i drum de 28 m lungime, asta-i  capăt de drum. Dar noi trebuie să 
cumpărăm 341 mp care este strict suprafața care deservește construcția viitoare a unui drum și în 

proiect avem 1308, asta eu nu înțeleg, cumpărăm cu 1000 m mai mult decât ne trebuie?” 
Dl.  primar : „Parcela omului.” 
Dl cons. Cipleu : „Am înțeles că este a omului, dar să și-o păstreze, că pe mine nu mă 

interesează, el pe cei 968 poate să facă ce vrea, să și-o vândă pentru o casă , de ce s-o cumpere 
primăria?” 
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Dl cons. Dubău : „Valoarea asta este de vreo 15.000 de euro, că am mai auzit suma asta azi dar 

nu asta este problema, ideea este că noi cumpărăm azi parcela asta de teren și până le -am 
rezolvat pe acelea 7, am cheltuit niște bani și terenul ăsta l-am pus la dospit acolo. Investiția 
noastră nu-i fina lizată, că noi vrem drumul ăsta, ne dorim, nu să devenim jucători pe piața 

imobiliară. Încă o dată , când avem tot traseul stabilit, identificăm proprietarii și într-o ședință, câți 
sunt, 10 proprietari? Modalitatea de intrare în posesia respectivului teren și le votăm toate o dată, 

dar știm că totul. V-am zis, nu mă trezesc că la sfârșit, că ultima parcelă nu mai pot, că vrea ăla 25 
și o să fac expropriere, să mă judec cu el că l-am expropriat legal, că l-am expropriat ilegal.” 
Dl cons. Cipleu : „Încă o dată, ceea ce rezultă din raport și din referatul de necessitate, ne dorim 

să cumpărăm un teren pentru edificarea unui drum, suprafața necesară din acest nr. cadastral fi ind 
de 341 mp și ne propunem să cumpărăm 1308, - eu asta nu înțeleg, unu la mână. Și 2 la mână, 

exact cum spunea și dl. Dubău, eu vreau să văd un traseu complet cu toți proprietarii , până unde 
se întinde acel drum, unde este începutul și sfârșitul, alfa și omega și să facem, când facem un 
drum, cumpărăm terenul necesar de la A la Z, nu așa pe bucăți, - azi nu-mi mai dă Blaga, mâine 

nu mai știu cine. Încă o dată, nu înțeleg de ce trebuie să cumpărăm 1000 mp în plus, nu înțeleg , la 
un preț consistent de 9,5 euro acolo, - eu zic că nu face, dar mă rog, ăsta-i raportul de expertiză, 

dacă-i 9,5, nu-i nici o problem, dar să ne limităm la cei 341 mp necesari.   
Dl cons. Dubău : „Cu construcții care m-aș risca să spun că sunt ilegale, nu mă risc...” 

 Dl cons. Cipleu : „Cu construcții, fără construcții - nu văd necesară achiziția celor 967 mp pentru 

că nu ne trebuie la nimic, nouă ne trebuie 341 mp.” 

Dl cons. Dubău : „Încă o dată, urmează planul de mobilitate care ne va spune exact traseul, 

destinația, utilitatea, de ce ne va ajuta, cu cât scurtează, nu știu ce deplasare în orașul Aleșd 
pentru că astea sunt răspunsurile care ni le vor da , planul, <omul ăla scurtează deplasarea cu 5 
minute>, și atunci avându-l tot acolo desenat de la un cap la altul și începem discuția cu 

proprietarii, cu toți, atunci când o definitivăm, o definitivăm cu toți, în cel mai scurt timp. Dl. Primar, 
ca executiv se poate apuca de treabă.” 

Dl.  primar : „Bine.” 

Dl cons. Vancea D. : „Acuma, dacă astăzi, dacă eram un pic mai zgârciți, luam și cealaltă parcelă 

cu 15.000 de euro.” 

Dl cons. Dubău : „Dar nu ai ce să faci cu ea, asta încerc să-ți explic.” 

Dl cons. Vancea D. : „Și uite, încet, încet aveam drumul mai repede, dar așa s-a stricat.” 

Dl cons. Dubău : „N-aveai, c-ai mai cumpărat două parcele și eu n-am văzut o roabă de pământ 

mișcată de acolo ca să faci drum, n-am văzut, n-am văzut. Dincolo de discuția de legalitate, că nu 
abdic…” 

Dl cons. Cipleu : „9200 euro este terenul care nu ne este necesar, nu văd rațiunea pentru care 

trebuie să-l cumpărăm, sincer.” 

Dl cons. Caracoancea: „Până la urmă nu este problema banilor, asta am mai spus-o și altă dată, 

s-au făcut cartierele, drumurile, s-au făcut cum s-au făcut, nu este expropriat terenul ci acolo și-a 
putut face toată lumea casă, îi  stradă, nu-i stradă, să terminăm bâlciurile astea, acuma de când 

sunt consilier, aproape în fiecare ședință avem terenuri în situația asta.” 

Dl cons. Dubău : „Aș dori să vă mai spun ceva, că am ajuns la o concluzie serioasă despre 

proprietate, și l-am văzut pe dl. primar când dă pietrele de pe pista de biciclete. Vreau să vă spun 
că pista de biciclete este pe terenurile oamenilor, situația juridică a pistei de biciclete știți care este, 
aceea pistă de biciclete nu există. Oamenii îi înjură pe proprietarii acelor terenuri agricole că merg 
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cu combina să-și cosească ce au semănat, dar pista de biciclete este pe terenurile lor. Luați  

situația de carte funciară, luați inventarul bunurilor orașului Aleșd , să vedeți unde este pista de 
biciclete, că vă spun eu că n-o găsiți. Așa cum scrie la carte, cum trebuie să reprezinte o poziție  de 
inventor. I-am spus și d-lui Țipțer, i-am spus și  d-lui  Todoca, după aceea. D-le, tu nu poți să iei nici 

o decizie, nici față de unii nici față de ceilalți. Nu poți  să te iei de oamenii ăia, că-i  proprietatea 
omului, dacă unul se supără mâine și își scapă discul sau plugul în pista aceea nu vei putea să iei 

nicio măsură împotriva lui, pentru că-i terenul lui. Ceea ce face orașul Aleșd acolo este tulburare de 
posesie. N-o să mă duc eu să-i învăț pe oameni, dar tulburarea de posesie este infracțiune , dacă 
vreți să știți, - înțelegeți?” 

Dl cons. Vancea D. : „Sunt lucruri de rezolvat.” 

Dl cons. Dubău : „Este o modalitate de a vă arăta cum s-au investit banii publici pe situații incerte, 

imobile cu o situație juridică incertă. Eu nu știu cum s-a construit aceea.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nici eu.” 

Dl cons. Dubău : „Oamenii care o au, au pretenția justificată să o aibă într-o stare bună și 

circulabilă, oamenii care-s proprietarii respectivelor terenuri, ce poți să faci împotriva lor? Este unul 
care are iarbă d-aceea mai mare, trifoi, merg unii pe la el prin trifoi, că drept măsură de 

supraveghere a pistei s-au mai înfipt 2 țăruși în ea ca să nu treacă cu căruța pe la el. Eu tot asta 
încerc să elimin, tipul ăsta de rezolvare, exact asta propun acum când facem drumul, îl facem dintr-
un capăt în altul, prima dată rezolvăm situația juridică a terenului și după aceea mergem mai 

departe și atunci nu mai trece numeni pe acolo, dacă trece și nu are voie să treacă îi chemăm pe 
colegii noștrii de la poliție și îl amendează, dacă nu înțelege din prima, aplicăm și prevenția, adică, 

când cerem ceva, trebuie noi prima dată să oferim, este vorba de seriozitate.” 

Dl cons. Cipleu : „Eu v-am zis că suprafața asta, încă o dată, revin, nu este necesară, cu ce bani 

dăm pe ăștia 1308 mp s-ar putea să dăm pe suprafața necesară întregului drum, nu știu de ce 

trebuie să cumpărăm ce nu ne trebuie. Deci cu asta chiar nu sunt de acord, zicem 300 mp, 
extrapolăm că atâta ar fi la toate proprietățile, mai mult s-au mai puțin că nu au aceeași lățime, cu 

diferența de 9.200 de euro cu care cumpărăm acum 1000 mp mai cumpărăm încă vreo 3 
proprietăți, nu știu de ce să cumpărăm ce nu este necesar. Să-și facă omul, să-și vândă, poate 
este loc de casă, nu știu care este situația.” 

Dl.  primar : „Pe partea aceea se pot deschide locuri de casă.” 

Dl cons. Dubău : „Nu știu ce locuri de casă se pot deschide, dl. primar, că acolo sunt construcții!” 

Dl.  primar : „Nu sunt în partea stângă.” 

Dl cons. Dubău : „Dacă ai răbdare după ce se termină ședința să ....” 

Dl.  primar : „Te-am invitat acolo să mergem cu pasul.” 

Dl cons. Dubău : „Nu, eu mă uit după regimul făcut public de ANCPI, nu mă iau după altceva. 

Acolo există o cadastrare băgată în baza de date și pusă la dispoziția publicului.” 

Dl.  primar : „Eu mă mai duc o dată acolo.” 

Dl cons. Dubău : „Eu vin doar cu topograful, mergem cu topograful.” 

Dl.  primar : „Ce topograf? Acolo se deschid 2 străzi, să deschidem accesul la cetățeni.” 

Dl cons. Dubău : „Nu, mie vreau să-mi arate topograful dacă parcela este acolo.” 

Dl.  primar : „Parcela este acolo iar oamenii ăia merg roată, roată ca să ajungă la casele lor.” 
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Dl cons. Dubău : „Și eu vreau să le rezolvăm problema, dar nu așa. Încă o dată ajungem la 

situația pistei de biciclete, eu nu-mi doresc să ajungem la situația pistei de biciclete, cetățenii 
orașului Aleșd, aceia supărați pe proprietari, proprietarii supărați...” 

Dl.  primar : „Față de aceia de jos nici nu se pune problema pentru că la aceia se deschide 

imediat, cei de dincolo, întradevăr pot condiționa după aceea.” 

Dl cons. Dubău : „Dl Primar, știți ce făcea dl. Țipțer cănd au mers cetățenii de acolo să-și facă 

schițele cadastrale, trebuia să le semneze planul parcelar și zicea: „D -le, dacă nu semnezi, nu-ți 
semnez. Semnez! Ei unii nu s-au speriat și  și-au făcut schiță cadastrală pe tot terenul lor. Ei nu-i  
voie să fim așa,da?” 

Dl.  primar : „Eu nu am făcut lucruri din astea.” 

Dl cons. Dubău : „Nu, n-am spus că ați făcut, v-am spus la ce lucruri se poate ajunge.” 

Dl.  primar : „Eu am vorbit cu restul persoanelor, erau de acord, acuma ce știu eu, se pot 

răzgândi.” 

Dl cons. Dubău : „Nu știu, dar când este materializat într-un înscris înseamnă că este un raport 

perfect.” 

Dl.  primar : „Cu Gancea am vorbit, cu Dorina, cu Cociuba și cu celălalt, acuma...” 

Dl cons. Dubău : „Veniți cu hârtiile!” 

Dl.  primar : „Bine!” 

Dl cons. Dubău : „Eu vă promit că dacă ziceți că drumul ăla este din punctul A până în punctul B, 

când veniți cu toate parcelele eu sunt primul care votez.” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 9 voturi 

pentru, 4 împotrivă și 1 abținere astfel nu se adoptă hotărârea. 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de situație în vederea dezmembrării imobilului 

înscis în CF nr. 101737, nr. cadastral 101737 situat în Peștiș – Valea de Șinteu.“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Dl cons. Dubău : „Eu am o precizare, îmi aduc aminte că acum un an de zi le s-a venit cu proiectul 

pentru întabularea acestui drum. Nu-i acesta din hotărâre, că acuma-i mai mare. Ni s-a spus 
atunci, d-le dacă nu-l facem azi, -veniseră cu hârtii vechi,- dacă nu-l facem azi, n-avem puncte la 

proiectul cu Cetatea. Proiectul cu Cetatea a fost depus, vom vedea câte puncte sunt, câte nu sunt.” 

Dl.  primar : „72,5 d-le Consilier.” 

Dl cons. Dubău : „Așa, drumul nu-i, puncte n-a adus, a fost ca apa sfințită.” 

Dl.  primar : „Și este în evaluare.” 
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Dl cons. Dubău : „Am dat o hotărâre care timp de un an de zile n-a fost pusă în practică, n-a fost 

pusă în practică ca să vedeți că și monitorizez activitatea noastră de aici și a celor care trebuie să 
pună în aplicare ce noi hotărâm. Am dat o hotărâre și trebuia să fie cadastru pe porțiunea 
respectivă, acuma îl facem înapoi de la 0 după 1 an de zile.” 

Dl cons. Cipleu : „Și eu m-am uitat la proiectul ăsta, este ok, m-am uitat din altă perspectivă, și eu 

monitorizez. Mai ales dacă v-ați uitat pe schița cadastrală, ați văzut că este unul care intră așa în 

el, lipsește o bucată din el, este unul din cele 4 numere cadastrale care au făcut obiectul unui deja 
celebru schimb. Deci intra-așa în mijlocul lui, facem cadastrale pe… acuma... Ce vreau să zic 
acuma, și în schița asta perpetuă aceeași stare de incertitudine asupra categoriei de folosință a 

terenului, ceea ce permite topografului să facă fel de fel de năzbâtii , așa cum s-a întâmplat și cu 
celelalte numere cadastrale pe care le-a făcut -pășune. Aici chiar m-am amuzat, am văzut că 

suprafața asta a trecut-o pădure, - nu există pădure acolo. Este într-adevăr ceva vegetație 
forestieră în afara fondului forestier, acuma asta nu-i vina nimănui, ci este vina legii care-i permite 
unui inginer topograf să-și dea cu părerea asupra categoriei de folosință , în condițiile în care el nu 

are studii de specialitate, dar o face, cu numere cadastrale, cu „n” categorii de folosință, o face. 
Doar asta am vrut să vă aduc la cunoștință că este o întreagă „varză” cu categoria de folosință, le 

împarte acolo în mai multe loturi, lotul 1, lotul 2, lotul 3, unu-i pădure, pășune, altu-i drum, deci 
complet aiurea și până la urmă de probleme de-astea de care am mai pățit și asta am vrut să vă 
zic ca o să ne trezim mâine, poimâine că ne întreabă cineva că unde sunt alea 60 ha de pădure , 

să nu vă speriați că nu există, există o vegetație forestieră instalată pe fosta pășune. Acuma , în 
perspectivă, pășunea respectivă conform codului si lvic, întradevăr ar trebui să aibă niște uti lități, 

dar rămâne de văzut când o să se implice garda forestieră în problema asta.” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 voturi 

pentru, unanimitate prezentă astfel se adoptă Hotararea nr. 91, care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local al orașului Aleșd nr. 

72/25.10.2016 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului în vederea 

atribuirii numărului cadastral de către OCPI Bihor precum şi dezlipirea parcelei ş i înscrierea ei în 

cartea funciară( drum Valea de Şinteu).“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz favorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 voturi 

pentru, unanimitate prezentă astfel se adoptă Hotararea nr. 92, care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi „Prezentarea Deciziei nr. 

23/18.07.2017 emisă de către directorul adjunct al camerei de Conturi, pentru înlăturarea 
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deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar nr. 1621 din data de 

30.06.2017 încheiat la UAT Aleșd.” 

Suplimentare ordine de zi-„Proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 

32/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al SPAS, al codului etic, al 

personalului care oferă servicii, precum și „Carta drepturilor” beneficiarilor de servicii sociale și 
manualul de proceduri care se va aplica în cadrul SPAS.”-inițiator primar” 

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 

          Comisia Buget – aviz nefavorabil.   

          Comisia Juridică – aviz favorabil. 

          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 

          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 

Dl cons. Caracoancea: „O întrebare:„Câți oameni avem la Social, care le dă primăria bani?” 

Dl.  primar : „Nu știu să vă spun.Vara sunt foarte puțini, iarna foarte mulți , că vara pleacă pe-

afară.” 

Dl cons. Caracoancea: „Nu prea văd ce fac oamenii ăștia pentru acei bani.” 

Preşedintele de şedinţă – „Supun la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 voturi 

pentru și 1 abținere astfel se adoptă Hotararea nr. 93, care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi: „Diverse.” 

Dl cons. Caracoancea: „Nu i-am văzut pe E60.” 

Dl cons. Jurcuț : „Eu l-am văzut pe Balogh cu târșul pe Bobâlna.” 

Dl cons. Dubău : „Eu zic că-i bine dacă consilierul personal al primarului face curățenie în oraș.” 

Dl cons. Jurcuț : „Și cu lopata l-am văzut.” 

Dl.  primar : „În fiecare dimineță îi trimitem ori la iarbă, ori colo, ori colo, nu-s mulți la ora asta.” 

Dl cons. Caracoancea: „Încă o problemă, ocazional am ajuns la Criș și când am văzut clădirea 

aceea, m-am întrebat - asta-i clădirea, aici-s pompele de la Criș. Îmi pare rău că dacă vine 

Sanepidul acolo…, doar dacă se uită acolo zici că este o cocioabă de țigani. Nu se poate așa 
ceva, l-am întrebat pe unul, dar nu-i dau numele, dacă au ce le trebuie, un birou cât de cât.” 

Dl.  primar : „În proiectul cu CNI-ul este prevăzută inclusiv clădirea asta, s-au apucat și au lăsat-o 

la jumătate că s-a reziliat contractul.” 

Dl cons. Caracoancea: „De acolo bea apă tot orașul și e de râsul lumii, măcar dacă o tencuiau cât 

de cât, deci este o treabă...” 

Dl.  primar : „Acum aceea vine dărâmată nu mai putem să o tencuim dacă se face alta nouă, mă-

nțelegeți? Contractul cu CNI-ul, am vorbit cu d-na Pătrășcoiu este la ANRMAP, s-a făcut devizul 
general și se poate posta înapoi pe SEAP pentru achiziția unui nou constructor.” 
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Dl cons. Caracoancea: „Am mai ridicat o dată problema de la Arena Sportivă, s -a săpat acolo, 

ăștia care au băgat apa au lăsat cum au lăsat… L-am întrebat pe dl. Chiorean care este situația, 
păi mă sudește și ăla, are dreptate și el, adică vine și lucrează, și-a lucrat ce-a lucrat...” 

Dl.  primar : „Nu-i adevărat, nu a existat nici o colaborare între primărie, Salubri și CNI, și s-au 

făcut lucrări de mântuială.” 

Dl cons. Dubău : „În sfârșit mă bucur să aud asta!” 

Dl.  primar : „De mântuială și fără să comunice unii cu ceilalți, o bătaie de joc. Vrem să asfaltăm 

Arena Sportivă, am 4 canalizări în pluvială. Trebuie să sap -napoi să-i leg cu forța, se poate? Nici 
nu dau nume.., este civilizat să verse canalul în pluvială, nu se poate în secolul ăsta așa ceva!” 

Dl cons. Dubău : „Îmi place că sunteți indignat, dar sunteți pe cale să comiteți o greșeală.” 

Dl.  primar : „De ce să nu dau nume?” 

Dl cons. Dubău : „Nu, dar vă spun în privat.” 

Dl cons. Cipleu : „Eu aveam o întrebare vis-à-vis de raportul acela de audit, acuma nu știu dacă 

este cineva în măsură să-mi răspundă, am văzut acolo, e…, o să…, sper să mai avem un consiliu 

de administrație măcar până la…am văzut că e haos total în contabilitate, deci e dezastru.” 

Dl.  primar : „La școli?” 

Dl cons. Cipleu : „Am citit și  notele de relații:„-N-am știut! Am greșit!  Sumele sunt înregistrate 

aiurea, dar a propos de asta, dacă-mi puteți răspunde, dacă nu o s-o pun la „Constantin Șerban” 
cu toate că am văzut din notele de relație că nici de-acolo nu știe nimeni, nimic. Am văzut că s-au 

făcut niște reabilitări acolo, o sumă destul de importantă la instalația electrică și dacă știe cineva la 
cât, la toată instalația de la „Constantin Șerban”?” 

Dl cons. Gordan : „Da, tot, tot, s-a spart, s-a băgat tuburi noi, țevi noi, tablouri electrice, complet 

nou.” 

Dl cons. Cipleu : „Am vrut să văd la cât s-a extins intervenția.” 

Dl cons. Gordan : „Instalația a fost din 1967 de când era clădirea , deci complet nou.” 

Dl cons. Cipleu : „Am vrut să știu dacă este toată sau pe bucăți?” 

Dl cons. Gordan : „Tot, la clădirea veche inclusiv întrerupătoarele, tot.” 

Dl cons. Cipleu : „Am citit și notele de relație, chiar m-am gândit.” 

Dl cons. Gordan : „Bine, eu nu am citit, dar fizic, se văd.” 

Dl cons. Cipleu : „Citiți-le că sunt interesante, nimeni nu știe nimic acolo, pe ce cont se 

înregistrează. Nu, dar nici nu ai cum să urmărești ca auditor sau controlor de la Curtea de Conturi 

că sunt pe alte conturi, e o veselie maximă, nu-i secret.” 

Dl cons. Vancea D. : „Problemele sunt cunoscute, de la „Constantin Șerban” pentru unii nu-i  

deloc, pentru alții probabil nu-i cunoscută dar ca și orice problemă va avea o rezolvare.” 

Dl cons. Cipleu : „Da!” 

Dl.  primar : „S-a dat un termen și trebuie să-și verifice conturile acolo.” 

Dl cons. Vancea D. : „Și să ajung și eu la punctul meu de „Diverse”, dacă nu mai aveți alți colegi 

de discutat, eu am considerat că astăzi fiind ziua în care discutăm de salarii, despre bani, -una 
alta, este momentul să ridic problema unor angajați  din Primărie care cumulează două venituri, mai 

exact: pensie și salariu. Eu problema asta, nu ascund că mă preocupă de multă vreme, în 
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continuare este nerezolvată  și astăzi vreau s-o rog pe d-na Secretară să ceară un punct de vedere 

la ANFP. Vis-à-vis de situația asta în care ne găsim, să primim și un răspuns și sper ca cei care 
sunt în pensie, că și alți oameni, și alți tineri care se încadrează încă în anii activi, să poată să se 
angajeze, să fie activi, să poată duce o pâine acasă, că nu suntem un oraș chiar așa de 

superdezvoltat încât să nu avem cine să lucreze, încât să ținem oameni chiar de 75 de ani activi în 
câmpul muncii, în condițiile în care primesc pensie, adică au un venit . Eu așa consider că nu-i  

normal ca la noi în Primărie, am informații că și în alte posturi din sistem, mai ar fi oameni în 
situația care v-am prezentat-o acuma. Asta am vrut să vă aduc la cunoștință, să cer d-nei Secretar 
un răspuns de la Agenția respectivă. Și ar fi frumos ca fiecare să înțeleagă de bună voie, nu după 

un an de zi le, că pensia este o vârstă, se ia la o vârstă  frumoasă, ți-ai depus activitatea toată viața, 
poți să fii chiar felicitat. Eu cred că marea majoritate pot fi felicitati pentru activitatea pe care-au 

depus-o, dar de la o vreme trebuie să înțeleagă că trebuie să te retragi. Să lași locul la următorul, 
că sunt și alți oameni pe pământul ăsta care trebuie să ducă acasă un salar, poate unii au rate, 
poate nu au unde sta, poate stau în chirie, poate nu știu ce și cum, este foarte simplu să aștepți 

cardul să fie plin din 2 locuri și altul săracul să nu aibă unde să bată la o ușă . Nu văd o situație 
normală asta, bine ar fi dacă ar fi și alți colegi de acord cu punctul meu de vedere , dar oricum vi l-

am adus la cunoștință, că nu mai trebuie să fie discutat numa` în diverse situații și chiar nu-i  un 
secret și nu-i un lucru care nu trebuie luat în seamă. Asta a fost problema.  

Dl cons. Dubău : „O să vă trimit formular de adeziune la PSD.” 

Dl cons. Vancea D. : „La PSD? Asta înseamnă să fii liberal, înțelegi?” 

Dl cons. Dubău : „Am înțeles că data trecută, chiar colegul Pavel v-a rugat, să-l aduceți pe 

managerul de la Salubri, aici.” 

Dl.  primar : „No, bine! I-am comunicat dar am uitat să-l sun!” 

Dl cons. Caracoancea: „Într-o ședință am votat că se cumpără dale pentru rigole, am sesizări  de 

la oameni că și acuma rigolele sunt fără dale.” 

Dl.  primar : „Unde?” 

Dl cons. Caracoancea: „Care? Horea?” 

Dl.  primar : „Da, sunt dale în lucru dar trebuie să se coacă, astea-s procedurile, au trebuit puse pe 

SEAP, a trebuit făcută procedură de licitație, contract și sunt în lucru, fiți liniștit!” 

Dl cons. Pavel : „O remarcă aș mai avea și eu, pentru că consider că azi a fost o zi importantă din 

punct de vedere al salariaților primăriei Aleșd și nu numai , și pentru că aș dori ca ședința să aibă 

acest ton, că-i rugăm pe dânșii și prin dv. și prin aparatul de control care-l aveți, că am asistat într-o 
lună, au fost anumite salarii și vor fi altele. Eu sper că această ședință să fie și începutul schimbării 
atitudinii multor angajați ai  primăriei, iar dv. prin aparatul de control să asigurați  acest lucru. De 

asemenea, mai vreau un lucru, să fie cam ultimele rapoarte de audit care să aibă …, nici eu nu am 
vrut să le calific, dar să aibă asemenea menținuni ca oameni responsabili să declare că nu știu 

despre ce este vorba. Eu cred că salariile încep să fie decente, și pe cealaltă parte...” 

Dl.  primar : „Vorbim despre școli?” 

Dl cons. Pavel: „Despre școli, despre tot, eu am încercat să sintetizez. Provenind din mediul privat 

eu cred că trebuie să interceptăm și o mai mare responsabilizare a oamenilor vis-à-vis de 
activitatea care o desfășoară. Din punctul meu de vedere astăzi poate fi un început destul de bun.” 

Dl cons. Dubău : „Dacă tot îi dăm teme la d-lui Primar, vis-à-vis de ce de ai spus tu și sunt de 

acord cu ce ai spus tu, o să-i aduc aminte de teme restante, pe care să le pună lângă drumul ăsta 
despre care am discutat aici. Una din temele restante este drumul ăla la Criș, care are o problemă 
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nerezolvată, dar negociată cu proprietarul acelui canal, este de acord, dar nu știe ce să vă dea. 

Deci sunt multe restanțe care mai trebuie să le hotărâm , noi ăștia care primim indemnizațiile astea 
nerușinate, dar n-avem pe ce să hotărâm, deci totuși am avut destulă responsabilitate , chiar și  cu 
indemnizațiile astea nerușinate , că am stabilit niște criterii minimale, - nu noi, ci apelând la 

legislația în vigoare, - și nu am primit niciun feet-back, deși la noi în comisie am primit o veste 
acum 2 luni, că au primit acceptul proprietarului, nu?” 

Dl.  primar : „Da, și după aceea iar n-au mai primit.” 

Dl cons. Dubău : „Eu o iau sub rezervă de inventar.” 

Dl.  primar : „Am înțeles, trebuie să mă ocup, trebuie să -mi rup eu vreo 2-3 zile pentru treaba 

asta.” 

Dl cons. Cipleu : „A propos de ce zicea dl. Vancea, - că eu sunt disciplinat, aștept la rând  -, de 

cumulul pensiei cu salariul, dincolo de prevederile legale , care nu sunt sigur că... Nu cred că 
punctul de vedere ne folosește la mare lucru, pe de altă parte cred că mai mult ne-ar folosi faptul 
că, pentru o continuare a unei activități, trebuie să existe un act de voință al angajatorului. Practic, 

angajatorul este cel care poate prelungi sau opri un contract, nu poate să fie pe perioadă 
nedeterminată, deci nu cu rea intenție ca să vă contrez, dar respectiva solicitare de precizare de la 

ANFP va spune atât, sec, conform legislației este permis cumulul salariului cu pensia și cu asta 
basta.” 

Dl cons. Vancea D. : „Poate să-i ajute, poate nu.” 

Dl cons. Cipleu : „Dar continuarea acestei stări de fapt este un act de voință al angajatorului care 

se numește Primăria Aleșd, nu este un act impus de legislație, nu-ți  poate impune legislația ca 

după pensionare să ții pe cineva. Este o chestiune, unde îți  permite să faci așa ceva , într-un 
domeniu unde ai o lipsă de specialiști, și așa mai departe, despre asta ar trebui discutat direct cu 
angajatorul.” 

Dl cons. Vancea D. : „O să discut!” 

Dl cons. Cipleu : „Ar fi mult mai concret și la obiect că așa cu ANFP, plimb problema în niște sfere 

unde nu există rezolvare.” 

Dl cons. Vancea D. : „S-o mai plimbăm pe undeva dacă lumea-i grea de cap.” 

Dl cons. Cipleu : „Și acuma am înțeles că, de la 1 august, unul dintre pensionarii care era și 

consilierul personal își încetează mandatul.” 

Dl cons. Vancea D. : „Cu greu!” 

Dl cons. Cipleu : „Deci iată că unul dintre ...” 

Dl cons. Dubău : „Eu zic că ține de voință, dar din partea cui? Rămâne de văzut!” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu am vrut să ridic problema asta, poate se sensibilizează cine trebuie, să  

înțeleagă că nu se învârte pământul ăsta în jurul vreunuia sau altuia, sunt și  alți  oameni pe pământ 
și așa-i corect.” 

Dl cons. Dubău : „Da, dar să nu avem problema aceea cu posturile pentru care sunt necesare 

superspecializări, că după aceea tot nu-i ajutăm pe aceia tineri dacă ridicăm ștacheta la toate 
posturi le astea din Primărie, prin modificarea organigramei. Ajungem la situația să nu mai putem 

angaja tineri oricât am vrea. Discuția asta am purtat-o azi legat de postul de auditor și am mai 
purtat-o acum câteva luni, când s-a pus problema angajării unui contabil care : „D-le nu se poate 
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că-i salariul mic și nu vine nimeni, facem așa, îi  creștem cota, nu mai zic că s-a potrivit cine-a 

trebuit.” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu cred că chiar așa a fost discuția.” 

Dl cons. Dubău : „Ba da, așa a fost.” 

Dl cons. Vancea D. : „Accept, o tentă în direcția asta.” 

Dl cons. Dubău : „Avem noroc că presa locală imortalizează discuțiile astea ale noastre și putem 

face mai ușor recurs la memorie.” 

Dl cons. Cipleu : „Până la urmă avem și procesele verbale ale ședintelor.” 

Dl cons. Vancea D. : „Da, normal!” 

Dl cons. Cipleu : „Cam așa a fost discuția.” 

Dl cons. Vancea D. : „Sper să se înțeleagă și sigur să...” 

Dl.  primar : „Bine!” 

Preşedintele de şedinţă : „Declar ședința încheiată!” 
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