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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 19.12.2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, 

conform dispoziţiei primarului nr. 580 din 13.12.2017. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. Jurcuț Călin. La şedinţă sunt 
prezenţi un numar de 17 consilieri din cei 17 în funcție. 

Dl. primar: „Bună dimineața, salutăm prezența între noi a colegilor din comuna Băcioi, 
municipiul Chișinău, republica Moldova, respectiv dl. primar Șalari Vitalie și un număr de 5 
consilieri locali care au venit pentru momentul semnării acordului de cooperare între cele 2 
localități. Le mulțumesc că sunt prezenți și sper ca în viitor să putem desfășura activități 
comune, să scriem proiecte comune, să avem o colaborare fructuoasă.” 
La ședință participă și dl. Sava, director la SC Salubri SA. 
Preşedintele de şedinţă: „Bună dimineața, bine ați venit la ședința ordinară convocată prin 
dispoziția primarului nr. 580 din 13.12.2017. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot 
procesul verbal al ședinței ordinare din 23.11.2017.  
Preşedintele de şedinţă: „Supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 23.11.2017 
care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr.158 care 
face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi – 9 proiecte, dacă mai sunt puncte pentru 
ordinea de zi, diverse?” 
Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd, județul 
Bihor din România și comuna Băcioi, Municipiul Chișinău din Republica Moldova. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2017. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Salubri SA Aleșd 
prin aport în numerar cu suma de 362.770 lei. 
4.Proiect de hotărârepentru completarea Programului anual de achiziţii publice pe anul 2017 
aprobat prin HCL nr. 43/2017. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate 
bugetului local al orașului Aleșd de către d-na Ivan Florina Nicoleta. 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire al licitației 
pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificatăprin HCL nr. 154/2017. 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului de exploatare și a prețului de valorificare 
pentru masa lemnoasă fasonată aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 154/2017. 
8.Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd”.  
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, 
completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 58/2002.  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 17 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.159 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 Înțelegerii de Cooperare între orașul Aleșd, 
județul Bihor din România și comuna Băcioi, Municipiul Chișinău din Republica Moldova.“-
iniţiator primar.” 
Dl. primar: „Propun să semnăm acordul de parteneriat cu dl. Primar și după aceea să putem 
avea discuții. Puteți și întreba care este specificul lor. Are loc semnarea „Înțelegerii de 
cooperare” de către cei 2 primari, primarul orașului Aleșd, dl. Todoca Ioan Coloman și dl 
primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău, Republica Moldova, dl Șalari Vitalie.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
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Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 160, 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 privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2017.“-
iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Eu aș avea o precizare, aseară la comisii, punând întrebări, înțeleg că noi 
votăm azi să rambursăm cele 2 credite pe care le avem cu CEC Bank, suma de 1 milion lei, - 
589 este determinat să închidă unul din credite și restul până la 1 milion pentru al doilea 
credit. Din discuții în discuții, aflu de la dl. Dem că ”vede el cât a plăti”. Eu așa ceva nu votez. 
I-am mai spus o dată, aici în plenul Consiliului local, că el nu face artificii cu ceea ce votează 
consilierii. Dacă consiliul votează că 1 milion de lei rambursăm în creditul respectiv, păi 1 
milion rambursează, sau să-mi spună azi că „d-le nu pot decât atât”. Azi este ultima ședință 
în care se rectifică bugetul pe 2017 și nu ne jucăm cu lucrurile astea, că nu-mi propun să fac 
o achiziție publică care, în următoarele achiziții publice o să iasă mai puțin decât am bugetat. 
Îmi propun să plătesc o sumă determinată, păi dacă a deternminat-o prin calcule și mi-o 
supune mie aprobării, păi aceea o plătește. Nu-mi supune mie aprobării 1 milion de lei și 
după aceea - lasă că vedem noi cât vom plăti. Încă o dată, eu vreau să fim serioși ca și 
abordare.” 
Dl. primar: „Suntem serioși și în principiu 90% că vom plăti milionul, dar depinde de încasări 
și facturi.” 
Dl cons. Dubău : „Eu întâmplător, - colegii din comisie îmi sunt martori, - eu întâmplător am 
auzit această vorbă.” 
Dl. primar: „Orice prevedere bugetară depinde de...” 
Dl cons. Dubău : „Nu, aici nu este prevedere bugetară de tipul că o să fac o achiziție, aici 
este o chestiune strict determinată, un credit pe care-l închid, la care știu suma și în celălalt 
pun diferența până la 1 milion. Deci este clar câți bani trebuie să cheltuiesc sau să pună.     
D-le, eu azi nu mă bazez pe o sumă de 988.375. Bun! Noi atât aprobăm și atâta o să meargă 
să ramburseze.” 
Dl.  primar : „Ieri ne-au intrat 257.000 de la handicapați și de la nu știu ce, - nici nu am știut 
că suntem alimentați cu suma asta.” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, dumneavoastră ca ordonator de credite...” 
Dl.  primar : „Nu putem prevedea la milimetru, dar...” 
Dl cons. Dubău : „La genul ăsta, da. Atâta vreme cât mai stabilim, încă o dată, propunerea a 
venit din partea dv. pe baza unor calcule.”  
Dl.  primar : „Da, da...” 
Dl cons. Dubău : „Noi supunem votului dacă ni se pare oportun și dacă este ok din punct de 
vedere legal. Dl. Dem îmi spune că vom vedea cât vom plăti. Păi stai un pic omule, că 
propunerea și proiectul a venit din partea dumitale, nu din partea mea. Eu sunt dispus să-ți 
aprob această măsură, spui în același timp că lasă că văd eu ce fac, adică nu ne jucăm cu 
hotărârile de Consiliu local? Așa ceva nu accept și pur și simplu nu este prima oară când îmi 
spune dl. Dem că nu știe ce face cu bugetul. Să fie sănătos, eu nu-i mai votez așa ceva, și v-
am rugat frumos vreau să văd de-acuma-ncolo pe materialele de ședință, funcționarul care 
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elaborează să scrie „răspund pentru corectitudinea informațiilor scrise aici” - și-am terminat 
povestea. Adică știm, avem sau nu avem banii aceia, este simplu.” 
Dl cons. Pavel : „Din punctul meu de vedere discuția nu și-ar fi avut loc dacă nu era frica cu 
zilele libere și cu închiderile care sunt. Recomand ca să se facă cât mai aproape de sfârșitul 
de an pentru ca să fie lucrurile cât se poate de clare din punct de vedere al veniturilor.” 
Dl.  primar : „Se părea că va fi liber între Crăciun și Anul nou și nu putem face plăți.” 
2- În proiectul legii bugetului se spune clar-semestrul I se regularizează ...Și se ia jumătate 
din excedentul din anul 2016 și semestrul II se ia jumătate din excedentul anului 2017. Decât 
să dăm...” 
Dl cons. Dubău : „Nu se ia, dl Primar, ci nu se primește!” 
Dl.  primar : „Nu se ia! Nu se dă!” 
Dl cons. Dubău : „Nu vine nimeni să-ți bage mâna în buzunar, să nu...” 
Dl.  primar : „Nu mai bine plătim creditul și ratele...” 
Dl cons. Dubău : „Încă o dată, eu n-am o problemă cu plata creditului, dar eu când aud că 
vine și spune  - d-le vreau să plătesc 1 milion lei, după aceea vine și spune ”lasă că văd eu”, 
- nu, acuma să vină să vă spună:- Să dați 1 milion 200!” 
Dl.  primar : „Aceea, nu!” 
Dl cons. Dubău : „Eu știu ce trăsnăi îi mai trece prin cap?!” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu, eu zic că o să se plătească, așa-i dl. Primar?” 
Dl cons. Gal : „Dacă votăm 1 milion, 1 milion să se plătească. Eu asta spun.” 
Dl cons. Dubău : „Eu asta spun, eu în numele vostru, vă readuc aminte că eu sunt „Stan 
Pățitul” cu atitudini de genul ăsta.” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu zic că o fi greșit dl. Dem de data asta și să nu-l băgăm în seamă.” 
Dl cons. Dubău : „O fi fost obosit!” 
Dl cons. Vancea D. : „Păi o fi fost și obosit.” 
Dl cons. Dubău : „Păi, a ținut piept, că am martori, adică... a reiterat.” 
Dl cons. Pavel : „În loc de urări de Crăciun o să-ți trimită dl. Primar OP-ul cu care s-a plătit.” 
Dl cons. Dubău : „Încă o dată, el răspunde pentru ce face, noi hotărâm aici, răspunderea 
este a lui pentru felul în care pune în aplicare hotărârile de Consiliu local. Eu nu-s polițist!” 
Dl.  primar : „O să facem socotelile cât mai bine!” 
Dl cons. Dubău : „Până faceți dv. socotelile, eu n-o să votez, - o să-mi manifest această 
temere legitimă.” 
Dl.  primar : „Foarte bine!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat - 15 
voturi pentru, 2 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 161, care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Salubri SA 
Aleșd prin aport în numerar cu suma de 362.770 lei.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Dacă-mi permiteți, o să am câteva observații. În primul rând, o să fac 
aceeași observație pe care am făcut-o și la cealaltă perfuzie pe care am acordat-o la SC 
Salubri acum 2 ani, o observație pe care a făcut-o colegul meu Leontin. Nu am înțeles  de ce  
aportul la majorarea de capital să susțină TVA-ul obiectivelor de investiție. TVA-ul este o 
cheltuială deductibilă a agenților economici, nu mi se pare în regulă și nu văd motivele, am 
mai discutat despre chestiunea asta. Am înțeles însă, dl. Primar, că TVA-ul ăsta este aburul 
ăla din care trăiesc ei. Eu nu știu dacă este în regulă ca să facem noi chestiile astea, că o să 
mai vină după astfel de injecții în următoarele luni. Altă chestiune: nu văd motivul pentru 
care-aș investii banii orașului Aleșd, - nu investesc, pun acolo la o gaură. Atâta timp cât 
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societatea are niște contracte comerciale în derulare pe care face tot posibilul să și le 
dinamiteze în ultima perioadă - și o să vă aduc la cunoștință faptul că din cele 12 autorități 
administrative, cu care are contracte, societatea nu a obținut majorare de preț. După aceea, 
s-a dus peste ei și au zis : „De mâine nu mai ducem gunoiul, după aceea am zis că vă 
ducem, dar mai răruț”. Adică dânșii se joacă cu focul, adică nu-și respectă contractele - ce-o 
să facem, o să le dăm noi bani că ei n-au chef să-și respecrte contractele care reprezintă 
sursa lor de venit? Adică ce-o să facem, le dăm noi bani, că ei n-au chef să-și respecte 
contractele așa cum le-au semnat? Nu este aici domnul?...” 
Dl.  primar : „Ba da, este aici!” 
Dl. Sava: „Bună dimineața!” 
Dl cons. Dubău : „Buna dimineața! Deci, nu putem să ne jucăm așa cu niște contracte, care 
reprezintă sursa noastră de venit. Încă o dată, să stabilim, mergem înainte sau nu mergem 
înainte. Deci toate primăriile de aici din zonă s-au confruntat cu neridicarea gunoiului la 
datele stabilite, ceea ce înseamnă neexecutarea contractului. Eu nu am nicio garanție că 
respectivii beneficiari nu vor acționa societatea asta în instanță pentru respectivele garanții. 
Nu am nicio garanție, dar este un risc, este simplu, societatea care ne cere nouă azi bani are 
niște contracte pe care nu și le respectă, și ne solicită nouă bani ca să trăiască. A doua 
chestiune: achizițiile. D-le, achizițiile astea sunt de fier vechi. Societatea, tocmai anul trecut a 
rămas fără buldo, deci a avut un buldo second hand pe care l-a vândut și vrea să cumpere 
altul second hand. Deci cumpără fier vechi, pe bani cui? Păi, ori suntem societate comercială 
ori suntem societate nonprofit și stau cu mâna întinsă tot timpul. Nu se poate așa ceva, eu nu 
pot să spun cetățenilor cu care stau de vorbă că ei și-au plătit facturile și acuma plătesc încă 
o dată facturile. Dar am să vă spun un lucru: mă așteptam din partea unor manageri de 
activitate economică în capitalism să apeleze la toate pârghiile care-s la un moment dat. Ne 
spunea dl. director că dorește să devină un operator regional pe această regiune a 6-a sau a 
câta o fi, în colectarea deșeurilor ce urmează să se lanseze. Eu aș fi vrut să văd cum 
negociază, de exemplu, cu unitățile astea administrative la care își propune să presteze 
aceste activități și să le atragă în acționariatul societății. Ar fi fost o modalitate atât de 
elegantă de capitalizare directă în care avea un capital cu care făceau ce voiau, se putea 
atrage comunele din zonă în Salubri. 
Dl cons. Vancea D. : „Nici vorbă!” 
Dl cons. Dubău : „Păi nu, că mai bine plătim noi toate prostiile?” 
Dl cons. Vancea D. : „Păi nu, mai bine să plătim noi, dl. coleg, dar nici să vină alții la firma 
gata făcută și... să facem treaba împreună.” 
Dl cons. Dubău : „Societatea asta este o societate...” 
Dl cons. Vancea D. : „Ori este a Primăriei Aleșd, ori nu!” 
Dl cons. Dubău : „Da, dar mai putem s-o finanțăm? Eu întreb!...” 
Dl cons. Vancea D. : „Păi mai putem s-o finanțăm!” 
Dl cons. Dubău : „Eu nu mai doresc s-o finanțez în condițiile astea!” 
Dl cons. Vancea D. : „O să reușească probabil să-și regularizeze prețurile.” 
Dl cons. Dubău : „Ce să regularizeze? Are niște contracte ferme, până intră ADI ECOLET, 
pe care nu le respectă!” 
Dl cons. Vancea D. : „Primăriile din zonă sunt chiar puțin interesate să-și continuie 
colaborarea cu Salubri SA.” 
Dl cons. Dubău : „Dacă tu te duci la cineva  și-l ameninți, el își pune problema cât de loial 
ești în colaborarea cu el!” 
Dl.  primar : „Nu-i vorba de amenințare! O să vină RER-ul cu triplu preț. Nu putem să 
subvenționăm de la orașul Aleșd la comunele din jur.” 
Dl cons. Dubău : „Tocmai asta spun, că noi azi subvenționăm...” 
Dl cons. Vancea D. : „Și primarii din zonă profită!” 
Dl.  primar : „După aceea ajungem la linia de plutire și... s-a mai încasat!” 
Dl cons. Dubău : „Nu ajungeți la nicio linie de plutire! Tocmai asta încercam să vă spun, 
dacă-și doreau o dezvoltare pe zona asta se putea lua în calcul această modalitate, se 
puteau vinde acțiuni, era o formă de capitalizare extraordinară, făceau ce voiau cu capitalul 
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acela, nu-și cumpărau rable. Imaginați-vă că azi capitalul societății este de 22 miliarde, 
numai de 10 miliarde dacă vindeai acțiuni, nu pierdeai controlul și aveai un capital de lucru 
extraordinar de 10 miliarde nu de 3 miliarde 600.” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu respect poziția dv., dar dacă ei nu pot să facă mărire de preț 
credeți că ar vrea să bage mâna în buzunar să cumpere acțiuni la Salubri SA? Să fim 
serioși!” 
Dl cons. Dubău : „Bine, dar discuți corect cu oamenii ăia!” 
Dl cons. Vancea D. : „Acuma ne trage de ureche fiecare!” 
Dl cons. Dubău : „Eu am văzut istoricul acestei povești, că-i cunosc pe primarii din zonă, și 
problema este că spre ei s-a mers cu adrese.” 
Dl cons. Vancea D. : „Sigur că profită de contractele care le au, dar dacă atâta...” 
Dl.  primar : „Deci va fi un impact devastator dacă va veni altă societate.” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, asta cu impactul devastator uitați-o, pentru că, conform actului 
de constituire a ADI ECOLET, această zonă va fi scoasă la licitație!” 
Dl.  primar : „Și va trebui cineva să subvenționeze...” 
Dl cons. Dubău : „Nu va subvenționa nimeni în această zonă, vor participa niște firme la 
licitație. Care este esența licitației? Să obținem un preț bun!” 
Dl.  primar : „Corect!” 
Dl cons. Dubău : „Deci tot acolo se va ajunge, nu mai veniți cu asta, că o să vină nu știu 
cine și o să ne jecmănească!” 
Dl.  primar : „În principiu, eu i-am adunat de 3 ori pe primarii din zonă, până la urmă s-a 
ajuns la un consens, câteva comune vor da acest preț, dar sunt 2 modalități: prețul la om 
rămâne cam atât și restul vor acorda o subvenție de la bugetul local.” 
Dl cons. Dubău : „Asta-i furatul căciulii: adică dai tu 2 lei din buzunar și 2 lei îi dăm noi, tot 
din banii tăi, din bugetul local.” 
Dl.  primar : „Își apără scaunul fiecare primar!!!” 
Dl cons. Vancea D. : „Da, acuma fac politică pe spatele lui Salubri. Până la urmă este 
treaba lor, ce este acuma se ratează, cu siguranță se va reglementa.” 
Dl cons. Dubău : „Se putea discuta, adică omului când îi soliciți ceva îi și oferi ceva, îi oferi 
niște acțiuni la o societate, la societatea asta mergeai cu un plan adevărat în fața lor și le 
explicai că în 2 ani le dai dividende.” 
Dl.  primar : „Cu cleștele scoți banii de la ei, dl consilier!” 
Dl cons. Dubău : „Pentru că în ultimii 5 ani asta este a 3-a perfuzie!” 
Dl.  primar : „A, nu ! Eu vorbesc de primăriile din jur.” 
Dl cons. Dubău : „La urma urmei, cine subvenționează? Este o formă de subvenție și asta 
dacă noi în continuu, plătim noi, atunci prețul la Aleșd nu mai este ăla, nici la apă nici la 
gunoi!” 
Dl.  primar : „Eu sper că la aprobarea bilanțului de anul viitor să ne verse dl. director 
dividende.” 
Dl cons. Dubău : „Am mai discutat o dată cu fostul director și a zis că o să facă profit și a 
venit cu profit contabil de 12.000 lei!” 
Dl.  primar : „Acum 2 ani.” 
Dl cons. Dubău : „Eu am o rugăminte : să avem aceeași atitudine sinceră față de toți colegii 
pe care o aveți și în discuțiile în cadru mai restrâns. Nici dv. nu credeți azi în viabilitatea 
acestui demers, treaba dv. ce spuneți public, eu deja mi-am format convingerea din discuțiile 
cu dv. că nu credeți, și dacă dv. nu credeți... ” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu nu cred că v-a spus dl primar treaba asta!” 
Dl cons. Dubău : „Treaba ta, poți crezi, poți să nu crezi! Eu vreau să fac o precizare pentru 
toți colegii: luna trecută v-am arătat că există o lipsă de procedură ca să se poată majora 
capitalul la SC Salubri. În adunarea generală a SC Salubri există 2 membri,- colega noastră 
și dl. Gal- ca să nu fie nicio discuție că cineva ar vrea să blocheze acest demers, că acolo 
era balotaj 1 la 1. Da, AGA a aprobat această majorare, rămâne să greșiți dv., noi astăzi nu 
vom susține acest demers. Încă o dată, acestea fiind motivele pe care le-am arătat. 
Multumesc!” 
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Dl.  primar : „Timpul va demonstra dacă greșiți sau nu.” 
Dl cons. Dubău : „Evident, dacă ne asumăm să spunem ce gândim, ne asumăm și să ...” 
Dl cons. Pavel : „Așa cum am spus și data trecută și am susținut și în comisie, eu am altă 
abordare a acestei probleme : cred că ne băgăm prea mult în bucătăria Salubri. Avem un 
manager nou, își va asuma...” 
Dl cons. Dubău : „Când dai bani, intri...” 
Dl cons. Pavel : „Își va asuma, dânsul ne-a pus pe masă azi să aprobăm cumpărarea 
utilajelor second hand, nu le-aș numi fier vechi.” 
Dl cons. Dubău : „Nou, nouțe!” 
Dl cons. Pavel : „Nu toți circulăm cu mașini noi, asta este ceea ce își permite Salubri la ora 
actuală, eu zic să discutăm peste 6 luni, peste un an, să vedem dacă ceea ce se va întâmpla 
este de bun augur și dacă se schimbă cu ceva managementul care a fost până acum la 
Salubri,-  dacă nu, părerea mea că nu are rost să purtăm alte discuții, finalul îl vom ști cu 
toții.” 
Dl cons. Vancea D. : „Pe de altă parte tot ce se cumpără intră în inventarul Salubri, care 
Salubri este a noastră, că nu e a lu’ nimeni.” 
Dl cons. Dubău : „Categoric, eu sunt de acord cu dv.!” 
Dl cons. Vancea D. : „Noi, nouă ne dăm bani.” 
Dl cons. Dubău : „Știți ce s-a întâmplat cu ultimul buldo?!” 
Dl cons. Vancea D. : „Da, s-a vândut și s-a cumpărat în locul lui o volă.” 
Dl cons. Caracoancea : „Și vola unde-i?” 
Dl cons. Vancea D. : „În stația de gunoi.” 
Dl cons. Caracoancea : „Îmi pare o sumă foarte mică, cel puțin la utilajele care vor să le 
cumpere. Știe cineva cam la ce valoare va cumpăra un buldoescavator, second, 
bineînțeles?” 
Dl. Sava: „28.000 de euro.” 
Dl cons. Gal : „120.000 (1 miliard 200) lei!” 
Dl cons. Caracoancea : „Și noi venim cu o finanțare de 362.000...La 10.000 de euro luăm o 
rablă.” 
Dl cons. Joldea : „28.000 de euro!” 
Dl cons. Pavel : „Dl. Gogu, 30.000 mașina de transport, 20.000 și ceva buldo.” 
Dl cons. Joldea : „Nu este o valoare chiar așa de mică!” 
Dl.  primar : „Nu luăm utilaje bune de banii ăștia.” 
Dl cons. Caracoancea : „De aceea vă spun să nu luăm un utilaj și după 3 zile îl băgăm în 
reparație capitală, îl vindem-napoi. L-am cumpărat cu 28.000 de euro și îl vindem cu 5.000 
de euro. Eu am avut o discuție pentru utilaj, o volă bună este de la 50.000 de euro în sus. Nu 
știu de ce s-a vândut buldo de la Salubri, că era într-o stare destul de bună.”  
Dl cons. Vancea D. : „De uzat și de nenorocit! Vă spun cu siguranță că așa a fost.” 
Dl cons. Pavel : „Dl. Gogu, dl manager a trecut niște sume, cu siguranță are niște oferte și, 
și le asumă.” 
Dl cons. Dubău : „Întrebam și eu, de ce nu merge firma la bancă? De fezabilă ce-i!!! Haideți 
să nu ne ascundem după cireș, că poate...” 
Dl. Sava: „Avem credit...” 
Dl cons. Dubău : „Ați auzit de capital de lucru? Că nu este numai credit de investiții. Ce 
manipulare ieftină? Ați auzit de linie de credit, de tip revolving? Știți că se pot depune garanții 
inclusiv de UAT-ul care este acționar? Adică mai bine băgăm mânuța la cetățean în buzunar 
decât să ne capitalizăm după piață.” 
Dl cons. Joldea : „Dacă se ia creditul, nu tot noi îl plătim?” 
Dl cons. Dubău : „Nu, îl plătește societatea din ce produce, noi doar îl garantăm!” 
Dl cons. Joldea : „A cui este societatea?” 
Dl cons. Dubău : „Dl-le, nu încurcați borcanele, că atunci nu mai facem SC Salubri, ci duce 
Primăria gunoiul!” 
Dl cons. Joldea : „Nu la asta mă refer, că ori de unde ar veni banii tot...” 
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Dl cons. Dubău : „Acționarul, ca să facă o afacere, nu tot aduce bani de acasă. După ce i-a 
dat drumul copilului, ăla trebuie să producă. Eu ce încercam să vă explic, - că există alte 
metode decât mâna întinsă. Am trecut încă de 2 ori prin perfuzii de genul ăsta!” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu zic să convingem pe primarii din zonă să se gândească la prețuri 
care să...” 
Dl.  primar : „Am avut 3 întâlniri, credeți-mă, în principiu înțeleg despre ce-i vorba.” 
Dl cons. Pavel : „Părerea mea că pasul ăsta este mai ok decât să ne aruncăm la prețuri. Hai 
să vedem într-o jumătate de an, un an, care vor fi rezultatele și după aceea...” 
Dl cons. Dubău : „Eu nu pot fi de acord, dintr-un simplu motiv: dacă firma prezintă bonitate 
pe piața bancară mâine își ia creditul, iar banii aceia produc înapoi, să-i plătească. Ceea ce 
voi băgați azi în capitalul social, până-i hăul nu mai recuperați, nici de-acuma în 100 de ani!” 
Dl cons. Pavel : „Ne contrazicem acuma!” 
Dl cons. Dubău : „Nu mă contrazic!” 
Dl.  primar : „Situația nu-i roză.” 
Dl cons. Dubău : „Păi de aceea vă zic, că de aceea nu merg la bancă!” 
Dl.  primar : „La bancă vine cum a plecat!” 
Dl cons. Joldea : „De aceea ziceam, n-au ce căuta la bancă.” 
Dl cons. Dubău : „Nu, da-i mai ușor că și-au găsit proștii!” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Dl cons. Cipleu : „A propos de majorarea de capital, într-o ședință anterioară în Consiliul 
local, dl. director Sava ne-a explicat că, pentru a transporta de la stația de sortare cantitatea 
de gunoi estimată la mii de tone care nu se mai poate sorta, ar fi necesară o sumă în jurul 
valorii de 400.000 lei, din care ne spunea că acești 400.000 lei s-ar compune din 170.000 lei 
cheltuieli de transport și 230.000 taxă pentru deponeul unde merge gunoiul. Dacă 400.000 lei 
trebuie pentru gunoiul respectiv și depunerea la groapa ecologică nu știu cum se rezolvă, 
probabil cu cei 262.000 lei în sumă netă, nu vorbim de TVA, pentru că la o cheltuială 
estimată de 170.000 lei cu transportul noi venim cu 262.000 pentru utilajele care, mă rog, mă 
gândesc că asta vor să facă. Întrebarea este de unde mai are Salubri, că înțeleg că are o 
situație financiară delicată, ca să zic așa, și asta n-o zic de la mine, ci din materialul care 
însoțește proiectul de hotărâre, respectiv cererea Salubri unde se spune că sunt gata. Dacă 
nu se aprobă, trebuie să se închidă și așa mai departe, acuma vă citesc printre rânduri, de 
unde o să mai aibă bani de taxă de depunere, că noi dăm banii doar pentru utilaje, că nu mai 
spun de motorină, că aceea a altă chestiune! Ăsta un aspect! A 2-a chestiune este cea pe 
care a anticipat colegul Dubău, este că, eu așa cum am spus și la ultima majorare de capital, 
nu mi se pare ca o societate comercială plătitoare de TVA să primească bani, inclusiv plata 
TVA-ului, pentru că acest TVA Salubri îl deduce. Dacă ar cumpăra Primăria, care este 
neplătitoare de TVA, întradevăr pui și TVA-ul, pentru că nu ți-l poți deduce, dar Salubri 
colectează TVA și virează TVA după ce și-l compensează cu TVA-ul pe care l-a cheltuit. Deci 
TVA-ul colectat cu ăla cheltuit care va fi la utilaje. Noi dăm aici vreo 13.000 de euro la 
Salubri, care 13.000 de euro oricum Salubri și-I decontează prin TVA colectat, ca să fim bine 
înțeleși. Așa cum am spus și data trecută, nu mi se pare normal. A treia chestiune, a propos 
de ce spunea colegul Pavel, că ne băgăm în bucătăria Salubri. Păi mi se pare normal să mă 
bag în bucătăria Salubri, și încă mult mai tare decât ne-am băgat, pentru că dl director ,în 
momentul când a venit, mi-a tot spus că Consiliul local este vinovat că n-a făcut și n-a dres. 
Bun! Hai să ne însușim ce ne-a spus dânsul și o luăm cu titlu de inventar, în ideea că nu a 
trăit pe meleagurile noastre, să știe cine a condus și cum a condus Salubri. Dar dacă 
Consiliul local este vinovat de toate eșecurile, în Salubri ar trebui să fie vinovat și de niște 
implicări din astea mai consistente, de ce înseamnă managementul lui Salubri, în ideea în 
care nu se face management. Dar, așa cum am solicitat în ședințele anterioare, aștept de la 
managementul lui Salubri să vină cu niște material în care să spună ce să fac, pentru că 
dacă Salubri are nu știu câte obiecte de activitate, putea să vină să ne spună ”d-le asta vreau 
să fac, asta consider că-l voi face profitabil, mă rog sustenabil financiar. Ăsta nu-mi convine, 
hai să vedem care este posibilitatea să preia Consiliul local, vreau să cumpăr asta ca să fac 
asta”. Dar ceva, d-le, nu cu pretenția unui plan de afaceri, dar cu niște direcții de dezvoltare, 
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dar să vii așa cu o adresă d-asta lacrimogenă, că d-le suntem morți dacă nu ne dați o 
infuzie... Bun, asta înțelegem, dar nu înțelegem ce vrem să facem în continuare, mai ales că 
Consiliul local aprobă de câte ori este nevoie de un buldoescavator, de nu știu ce, și Salubri 
de câte ori consideră necesar și suficient, le vinde, după care vine la Consiliul local și spune 
că iar îi trebuie nu știu ce. Păi, acuma, dacă facem managementul ăsta unde unii au numai 
datorii și alții numai beneficii de manageriat, mie mi se pare că nu este ok, adică o să ne 
trezim peste un an de zile că tot Consiliul local este vinovat, că a cumpărat mașină cu 
remorcă și nu a cumpărat avion. Asta o spun în ideea în care -am susținut și aseară în 
comisii- mi se pare că solicitarea asta este nefundamentată din punct dde vedere a Consiliul 
local, pentru că în Consiliul local nu suntem nici membru Consiliul de administarție al SC 
Salubri, să cunosc bucătăria Salubri, nu suntem nici specialiști toți în mecanică și transport, 
și atunci normal că vii la un Consiliu local, cel care votează, ca să voteze conform conștiinței, 
trebuie să aibă toate informațiile că, dacă nu votez conform directivelor primite dintr-o parte 
sau alta... Așa că, eu cu regret, nu am văzut în materialul prezentat absolut nimic. Bun, sunt 
acolo niște sume, expeditiv, vreau o d’aia, vreau o d’aia, vreau la restaurant 2 liste de chestii. 
Bun, dar ce faci, hai să vedem restaurantul, - n-am văzut acolo o intenție, ce va fi? Va 
recupera suma asta, nu pentru primărie, că în dividente este prea puțin, dar măcar în contul 
lui Salubri, - ăștia 500.000 se vor întoarce la Salubri în vreun fel? Măcar atât să-ți amortizezi 
dacă nu faci beneficiu. Asta, infuzia asta de capital, este totuși investiție a Consiliului local 
care hotărăște sau nu, dar fără a avea o imagine de perspectivă a ce urmează să se 
întâmple. Dacă dv. îmi spuneți, din materialul atașat la proiectul de hotărâre, că înțelegeți ce 
se întâmplă?... Eu v-am spus că nici cu gunoiul ăla nu m-am lămurit. După ce ni s-a explicat 
că 170.000 transportul și 230.000 taxa de depunere, acuma ne trebuie 262.831 lei fără TVA 
numai pentru utilaje.” 
Dl. primar: „Am primit adresă de la CNI să și separăm activitățile acolo, partea de stația de 
sortare, de stația de epurare...” 
Dl cons. Dubău : „Presupun că nu s-a trezit cineva de la CNI, ci în baza unor prescripții 
legale!” 
Dl. primar: „D-na Pană!” 
Dl cons. Cipleu: „Deci, în concluzie, nu vreau să vă mai rețin. Nu mi se pare că este un 
proiect de hotărâre pe care să-l votez. Și v-am spus, v-am explicat cîteva probleme pentru 
care eu nu l-aș vota, și în al 2-lea rând este total nefundamentat, a făcut numai o adresă, o 
„lăcrămație” către Consiliul local. Cu o „lăcrămație” nu se face o investiție...” 
Dl cons. Vas : „Mă deranjează un aspect, care acum l-am aflat de la coelgul Daniel. Salubri 
are nevoie de bani, primește bani, ok, își ia buldoescavatorul, după care-l vinde și își ia volă, 
-noi nu ar trebui să știm lucrurile astea? De ce vinde buldoescavatorul, cui? De ce-și ia volă? 
Când? 
Dl. primar: „A fost numit politic Consiliul de administrație acolo, deci s-a știut de treburile 
astea și în mandatul anterior.” 
Dl cons. Vas : „Noi n-ar trebui să știm azi? Salubri își ia un buldo, îl vinde, noi nu trebuie să 
știm?” 
Dl. primar: „Aveți reprezentanți în AGA, în CA, trebuie să știe de astea.” 
Dl cons. Dubău : „Este tocmai ce a zis colegul Leo adineauri, pentru ce îți trebuie investiția 
asta, că eu înțeleg că-i trebuie picon pentru ce s-a îmbetonat anul ăsta acolo. La anu’ nu-i 
mai trebuie, că-i de dorit să nu se mai îmbetoneze gunoiul acolo. 
Dl. primar: „Dar nu numai pentru gunoi, mai mult pentru rețelele de apă, este piconul.” 
Dl cons. Dubău : „Dle, aia este scrisă pe hârtie, dar motivația este aia care v-am spus-o eu. 
Încă o dată, eu văd un discurs dublu. Una vorbim la modul oficial, și alta vorbim pe sub 
plapumă, când redevenim bărbați și recunoaștem anumite chestiuni. Mi-au mai recunoscut 
anumiți colegi, că din pierderile astea de 60%, se știe că-s necontorizate, dar vorbim pe sub 
brăduț, n-avem curajul să spunem.” 
Dl. primar: „Sunt câțiva bănuți!” 
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Dl cons. Dubău : „Nu, nu că nu m-am referit la dv., suntem în perioada sărbătorilor și nu 
vreau să supăr pe nimeni. Încă o dată, mă deranjează că suntem bărbați la umbra brazilor, în 
mediul oficial nu mai vrem să recunoaștem de ce sunt pierderile de 60-70% la apă!” 
Dl. primar: „Pentru că sunt rețelele vechi.” 
Dl cons. Dubău : „Da, am înțeles, dar am înțeles din surse destul de bine informate,- n-o să 
dau nume azi,- dar o să vă dau cu alte ocazii că sunt pierderi și de care nu se știe pentru că 
nu sunt contorizate.” 
Dl. primar: „Nu am cunoștință de care nu sunt contorizate, eu știu că este un contor pe care-
l citește Apele Române.” 
Dl cons. Dubău : „Nu-i contorizat la utilități, nu la țeava principală. Nu se pierde 60-70% pe 
rețeaua principală!” 
Dl.  primar : „Ăia toți, când se va trece pe rețelele noi, volens nolens vor...” 
Dl cons. Dubău : „Volens nolens, eu vreau să renunțăm la ipocrizie, dacă vrem să mergem 
înainte, că nu ne poate salva nimic decât corectitudinea cu noi înșine și cu situația în care se 
găsește, restul sunt povești și facem frumos la poză și după aceea o să stăm și o să: „Vai nu 
ne-am imaginat că o să se întâmple!” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 9 
voturi pentru, 5 abțineri și 1 împotrivă (dl.Vancea V. și dl. Jurcuț nu participă la vot), astfel se 
adoptă Hotararea nr. 162, 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 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 cons. Vas : „Aș dori să întreb, dacă este și dl. director de la Salubri aici. Am înțeles că d-
na director are nevoie de cazan, bineînțeles! Am înțeles că are probleme cu jandarmii, cu 
cantina. S-a rezolvat separarea?”                             .” 
Dl.  Sava : „Sunt în lucru și în perioada asta identificăm și o conductă în interior.” 
Dl cons. Dubău : „Sunt 2 luni de când s-a discutat asta!” 
Dl.  Sava : „Sunt în interior, nu pe domeniul public!” 
Dl cons. Dubău : „Am înțeles, eu numai fixez niște lucruri!” 
Dl.  primar : „Partea electrică s-a rezolvat.” 
Dl cons. Dubău : „Am înțeles, este vorba de Salubri, sunt 2 luni de când s-a discutat!” 
Dl.  primar : „Problema este că conductele sunt în pământ, elecrica este în aer.” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, ca să schimbi 2 conducte trebuie să sapi 2 gropi, nu trebuie 
să...devastezi tot orașul!” 
Dl.  primar : „Nu știm de unde se alimentează.” 
Dl cons. Dubău : „Eu știu că s-a schimbat doar directorul la Salubri, nu și angajații!” 
Dl cons. Cipleu : „Curentul e pe fir, Salubri e în aer!” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 163, 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 scutirii de la plata majorărilor de întârziere 
datorate bugetului local al orașului Aleșd de către d-na Ivan Florina Nicoleta.” -iniţiator 
primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
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Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Pavel: „Am spus și ieri în comisii: din punctul meu de vedere, dacă a fost o 
greșeală, cei care au greșit să-și asume. Să-i sune pe toți  și să facă cereri.” 
Dl.  primar : „Mai sunt 3 persoane.” 
Dl cons. Pavel : „Din care o persoană juridică!” 
Dl.  primar : „Dacă o să ceară să fie scutiți, o să le facem în bloc.” 
Dl cons. Pavel : „Da, dar se putea de la început, nu să încărcăm ordinea de zi, așa, numa’ 
să avem număr de proiecte pe ordinea de zi.” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 164, 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 privind aprobarea tipului de licitație și a prețului de pornire al 
licitației pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 154/2017.”-
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 cons. Cipleu: „Eu o să vă spun câteva cuvinte referitoare la proiectul 6 și 7. Este vorba 
de partizile pe care Consiliul local le-a aprobat în ședința anterioară a fi exploatate în 2018 
din pădurea publică a orașului, precum și modul de valorificare conform hotărârii de consiliu. 
S-a stabilit că  una dintre ele va fi vândută la licitație pe picior, ea face obiectul acestui proiect 
de hotărâre, pentru că în conformitate cu regulamentul de vânzare a masei lemnoase din 
pădurile proprietate publică, ocolul silvic care administrează, face propunerea iar Consiliul 
local aprobă, în speță tipul de licitație prin care se va face vânzarea masei lemnoase pe 
picior și a prețului de pornire, ăsta este obiectul proiectului nr. 6. Anticipez proiectul următor, 
proiectul nr. 7 - tot conform hotărârii de guvern pentru masa lemnoasă care se stabilește a fi 
valorificată ca masă lemnoasă fasonată la drum auto accesibil sau depozit. Aici este 
chestiunea de drum auto accesibil. Administratorul întocmește devizul de exploatare și-l 
transmite pentru aprobare Consiliului local urmând ca valoarea din devizul de exploatare să 
reprezinte valorile maximale la care se va face exploatarea masei lemnoase stabilite a fi 
valorificată ca masă lemnoasă fasonată precum și prețurile de valorificare pentru fiecare 
specie și sortiment, care țin cont de prețurile de referință aprobate de Consiliul local la care 
se adaugă cheltuieli de exploatare, astfel încât valorificarea lor să nu se facă sub o anumită 
sumă sub valoarea de APV, cea care rezultă ca urmare a aplicării prețurilor de referință la 
specii, sortimente și grade de accesibilitate. În speță despre asta-i vorba, administratorul a 
întocmit documentele solicitate de hotărârea de guvern și le-a transmis Consiliului local 
pentru aprobare.” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Dl cons. Vancea D.: „Doar o întrebare pentru dl Cipleu: dacă prețul pe care l-ați trecut acolo 
se raportează la prețurile dinainte sau la prețul pieței, sau cum să înțelegem?” 
Dl cons. Cipleu : „Deci, de-acolo v-am pus atașat și actul de punere în valoare cu prețurile 
de referință, care aplicate dau un preț de APV. Deci dacă ați văzut, valoarea de pornire în 
licitație este dublu și ceva față de actul de punere în valoare, așa că exact despre asta este 
vorba, prețul de licitație l-am pus drept urmare a experiențelor anterioare, pentru că prețurile 
de referință sunt făcute la nivelul Regiei Naționale ca o medie a valorificării în anul anterior. 
Deci, respectiv, se ține cont de toate prețurile cu care au fost valorificate sortimentele și 
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partizile de o anumită natură de produse la nivel național. După aceea, noi avem experiență 
la nivel local, în sensul a Direcției Silvice Bihor și bineînțeles și a Ocolului silvic Aleșd. Față 
de prețurile cu care s-a valorificat masa lemnoasă de același tip, respectiv răritură, în anul 
anterior, prețul este cu ceva mai mic decât unele dintre ele sau egal cu unele dintre ele. Deci, 
am avut partidă care s-a vândut cu 150 lei și am avut și partidă care s-a vândut cu 176 lei 
tot... Bine, și condițiile de exploatare au fost foarte dificile în aceea cu 150, până la urmă e 
prețul de pornire în licitație, urmând ca licitația să stabilească. Ăsta este până la urmă rostul 
unei licitații publice, de a obține prețul cel mai bun iar chestiunea ... Eu zic că se va obține 
prețul cel mai bun, pentru că întotdeauna la licitațiile astea participă minim 30-40 de agenți 
economici, așa că n-ar fi motive ...de... ” 
(Dl. cons. Dubău a ieșit din sală.) 
Dar oricum prețul de pornire este undeva către prețurile ...Ținând cont și de sortimente, că 
este mult lemn subțire, multe foioase, care practic destinația este numai de foc.” 
Preşedintele de şedinţă ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 15 
voturi pentru (dl. Cipleu și dl. Dubău nu au participat la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 
165, 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 aprobarea devizului de exploatare și a prețului de 
valorificare pentru masa lemnoasă fasonată aprobată a fi valorificată prin HCL nr. 
154/2017.“-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 Dubău a revenit în sala de ședință. 
Dl primar: „Doresc, după discuția de la comisii, am să vă rog să introducem următorul 
amendament: art. 2 devine art. 3 și la art. 2 punem așa: „masa lemnoasă provenită din 
speciile foioase și lemn de foc rășinoase se va folosi pentru consumul propriu al primăriei.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul d-lui Primar. Acesta a fost aprobat 
cu 16 voturi pentru (dl. Cipleu nu participă la vot). 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu mai sunt discuții.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
(dl. Cipleu nu participă la vot) voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 166, 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 includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al 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...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 167, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al orașului Aleșd însușit prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/1999, 
completată prin Hotărârea Consiliului local nr. 58/2002.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
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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: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 168, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții... Dacă nu, vă mulțumesc și declar ședința 
încheiată!  Sărbători fericite!” 
 
 
 
Președintele de ședință,                                                                        Secretar, 
Jurcuț Călin                                                                                            Lauran Nicoleta 


