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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 23.11.2017, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, 

conform dispoziţiei primarului nr. 522 din 17.11.2017. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. Joldea Ioan. La şedinţă sunt 
prezenţi un numar de 17 consilieri din cei 17 în funcție. 

Preşedintele de şedinţă: „Bună seara, bine ați venit la ședința ordinară convocată prin 
dispoziția primarului nr. 522 din 17.11.2017. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot 
procesul verbal al ședinței ordinare din 26.10.2017.  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
26.10.2017 care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr.147 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi – 11 proiecte și 2 puncte, dacă mai sunt 
puncte pentru ordinea de zi?” 
La ședință participă dl. director al SC Salubri SA, dl. Sava Octavian. 
Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi: 
1.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. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de impunere pentru mijloacele de transport 

hibride începând cu anul fiscal 2018. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere datorate 

bugetului local al orașului Aleșd de către d-ul Serban Rusalim. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor 

publicedin piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2018. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă ce se 

va recolta din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd în 

anul 2018. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi constituite din fondul forestier 

proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd propuse a se exploata în anul 

2018, precum și modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte. 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii prin licitație 

publică deschisă și aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria administrativ 

teritorială a orașului Aleșd prin concesiune. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unității 

administrativ teritoriale Aleșd. 

10.Proiect de hotărâre privind includerea unui drum de acces în “Inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd”.  

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 

101271 înscris în CF nr. 101271 Aleșd, în suprafață totală de 6367 mpproprietate privată a 

orașului Aleșd. 
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12.Prezentarea adresei SC Salubri SA Aleșd nr. 2000/09.11.2017 privind situația serviciilor 

publice prestate de către aceasta. 

 

13.Discutarea în comisiile de specialitate ale Consiliului local,a raportului de specialitate 

întocmit de d-ul Laza Gheorghe, în baza cererii d-lui Gligor Nicolae Marius cu privire la 

oportunitatea concesionării unui teren.  

 

Dl cons. Cipleu : „Față de ordinea de zi propun introducerea punctului „Diverse”, vreau să 
fac o intervenție și vreau să o fac într-un mod ordonat, nu printre altele.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu punctul „Diverse”care se aprobă 
cu 17 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.148 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 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 nefavorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Dacă-mi permiteți, aș avea de făcut câteva precizări legate strict de un 
punct din buget, cu privire la acel capitol care prevede rectificarea majorării capitalului social 
al societății comerciale. Am tot auzit discuții că dacă nu dă PSD-ul bani la Salubri și dacă nu 
votează treaba asta intră Salubri în incapacitate de plată. În primul rând, este o minciună, 
pornind de la aritmetica compunerii Consiliul local. Acestă majorare de capital se poate face 
și fără votul PSD-ului, dar să clarificăm acest tip de mesaje alarmiste și neavenite. O să vă 
demonstrez cât de amic este aparatul de lucru al primăriei cu SC Salubri. Stimați colegi, 
majorarea de capital a SC Salubri s-a început cu cumpărarea piaptănului înainte să-i crească 

 părul. Conform legii, forul statutar care ia hotărâre în acest sens, SC Salubri este Adunarea 
Generală a Acționarilor. Această hotărâre nu există. Această hotărâre trebuia să fie astăzi 
temeiului legal pentru adoptarea unei hotărâri independente care să spună că se majorează 
capitalul SC Salubri cu „ț” lei, împărțirea pe părți sociale, valoarea nominală a fiecărei părți 
sociale și tot așa. Și ca să vă arăt că este așa, pentru că nu suntem la prima majorare de 
capital a societății, o să vă prezint hotărârea 50/25.04.2012 a Consiliului local Aleșd, prin 
care s-a majorat capitalul social al SC Salubri cu 200.000 lei, care la considerentele hotărârii 
spune așa: „Luând în considerare hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC Salubri SA 
Aleșd nr. 99/26.04.2012, deci anterior aprobării majorării de capital în Consiliul local-prima. A 
doua 87/26.09.2013 privind majorarea capitalului social al Salubri SA cu 175.000 lei. Tot așa, 
ne uităm „având în vedere Hotărârea Adunării Acționarilor a SC Salubri nr. 110 din 
26.09.2013,” deci tot anterior adoptării acestei hotărâri. Eu nu am mai văzut în viața mea o 
majorare de capital la o societate din subordinea unei UAT din România, că-i a Consiliului 
local, că-i a Consiliului Județean, prin hotărâre de buget. Nu există așa ceva, în primul rând 
sunt niște documente necesare a fi depuse la Registrul Comerțului pentru publicitate, ca să 
fie acele acte opozabile terțelor, să poată intra într-o relație comercială sau de altfel cu 
societatea respectivă și ele devin opozabile după publicarea în MO și Registrul Comerțului, și 
avem aici raportul de specialitate în baza căruia s-a adoptat hotărârea, avem referatul de 
aprobare cu motivările, avem adresa societății către acționariat, avem convocarea Adunării 
generale a acționarilor. Să ne dăm că murim de grija lui Salubri și alții vor s-o arunce în 
groapa cu lei, îi ușor la bătutul din gură, când îi să acționăm, nu ne pricepem, că nu ne 
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încurcăm noi cu documente! Că o să meargă mâine la Registrul comerțului și o să zică: „Ia 
mergeți mă acasă!” 

Dl cons. Gal: „A fost convocată Adunarea? Întreab-o pe d-na? 

Dl cons. Dubău : „Nu întreb pe nimeni! Azi în Consiliul local nu se aprobă majorarea 
capitalului social al SC Salubri, să ne liniștim. Eu vă explic strict procedural cum se face și 
dacă vreți, că am mai auzit argument în Consiliul local că noi facem că așa au făcut și alții, vă 
pot da exemplu de proceduri similare făcute de UAT-uri care îmi dau dreptate că asta este 
ordinea firească a lucrurilor, restul sunt povești de popă beat și de cârciumă. Încă o dată, noi 
suntem Consiliul local, indiferent de componența nominală a lui, părerea mea că ar trebui să 
fim o instituție responsabilă, că în piață ne permitem să fim mai lejeri discutând anumite 
chestiuni.  Aici, părerea mea că ar trebui să ne raportăm la niște reguli, nu să inventăm reguli 
care sunt pe lângă lege. Nu se aprobă nici o majorare de capital la SC Salubri și nu iese din 
incapacitate de plată după ședința asta, dacă nu votați dv. bugetul în condițiile astea. Eu 
propun Consiliului local să facă presiuni asupra administrației locale sau asupra inițiatorilor 
proiectului de hotărâre să vină cu ele făcute ca lumea, pentru că eu m-am săturat să fim 
„ciuca ” miștourilor. Mă-nțelegeți, dl. Sava, cine vă iubește și cine are grijă de dv.?  

Dl dir. Sava: „Spuneți-mi când să vă răspund!” 

Dl cons. Dubău: „Când vreți dv., eu nu am făcut această intervenție ca să-mi răspundeți dv., 
eu am încercat să vă spun că astăzi nu se majorează capitalul social la Salubri, ca să 
terminăm cu povestea, pentru că strict nu avem asemenea propuneri pe ordinea de zi. Mi-am 
încheiat intervenția pentru acest punct.” 

Dl dir. Sava: „În cadrul ședinței din 21.11. a Consiliului de Administrație s-a luat hotărârea 
pentru aprobarea majorării capitalului social al societății. Actele pe care eu le-am predat 
Consiliului local pentru solicitarea unui raport de specialitate, respectiv majorarea în baza 
acelei hotărâri a Consiliului de Administrație, că nu au ajuns pe masa dv. este o problemă de 
secretariat a Consiliului de administrație.” 

Dl cons. Dubău: „Dl. Sava, să vă mai repet că Salubri funcționează în baza unui statut, noi 
trebuie să ne întoarcem la documente, că statutul prezintă care sunt pașii. Ați discutat în 
Consiliul de Administrație, ați luat hotărâre, trebuia să-și spună punctul de vedere Adunarea 
generală a Acționarilor. Punctul de vedere al Adunării generale a acționarilor trebuie validat 
de Consiliul local abia când aveți aceste documente, le faceți pachet pe baza acestor 
documente, primiți și împuternicirile necesare, persoanele care trebuie să se ocupe de 
respectivele proceduri care trebuiesc făcute în fața oficiului Registrului comerțului ca să aveți 
o majorare de capital validă din punct de vedere legal. Asta încercam să vă explic, restul sunt 
povești. Astăzi nu avem așa ceva în fața noastră, ori nu ne putem opune evidenței.” 

Dl dir. Sava: „Da, dar nu sunt atribuțiile directorului general, asta s-o menționați. 

Dl cons. Dubău: „Da, da, nu vă fac dv., eu vă spuneam despre cum este tratat Consiliul 
local de către administrația locală, -  despre asta-i vorba.  

Dl. primar: „Administrația locală nu-i de vină că nu au sosit materialele de la AGA, nici de la 
CA.” 

Dl cons. Dubău: „Atunci păruiți-vă între dv., eu nu am ce să vă fac!” 

Dl. primar: „A venit o solicitare pe care noi am bugetat-o, doar atât facem prin rectificarea 
bugetului, aprobăm niște bani. Asta nu înseamnă că acele hotărâri AGA... și ăsta nu se pot 
face! 

Dl cons. Dubău: „Eu vă invit să urmați procedurile legale așa cum trebuiesc, dacă mai 
trebuiau câteva zile, puteați amâna ședința, că nu-i gata luna. Se putea face ședința când 
aveați toate documentele. Încă o dată, pornind de la discuțiile pe care dv. și mesagerii dv. le 
creați în piață, cum că moare fima, că nu vrem noi. Dv. nu sunteți în stare să faceți 
documentele, ca să terminăm o dată cu discuția asta.” 



4 
 

Dl. primar: „La cine vă referiți, la AGA, nu?” 

Dl cons. Dubău: „Nu mă refer la AGA, mă refer la dv., că dv. sunteți inițiator al acestui 
proiect.” 

Dl. primar: „La CA cine n-a făcut hârtiile? Eu am o solicitare ca să bugetez treaba asta…” 

Dl cons. Dubău: „Până să bugetăm, uitați cum arată o convocare a Adunării generale a 
acționarilor.” 

Dl. primar: „Am înțeles, eu nu cunosc statutul  SC Salubri…” 

Dl cons. Dubău: „Foarte rău, pentru că vreți s-o salvați. Dacă vreți s-o salvați ar fi bine să 
cunoașteți.” 

Dl. primar: „Nu pot eu să știu toate statutele, dintr-un million de statute.” 

Dl cons. Dubău: „Nu-i vorba de fiecare cuvânt, măcar să știți cum funcționează o societate 
de genul ăsta. Sunt niște pași procedurali, scrie Legea 31 cum se face convocarea, cu 
telefonul, cu de-ndată, sunt acolo proceduri. Nu spun să le știți dv., dar trebuie să fiți 
conștienți că sunt niște proceduri care trebuiesc respectate. Încă o dată, că dv. veniți în 
Consiliul local și vă luați picioare în fund de la opoziție sau de la consilieri, asta ține de cum 
vă gestionați dv. activitatea.” 

Dl. primar: „Propun să scoatem această sumă. Dl. Sava, să facem toți pașii respectivi și o să 
facem o extraordinară. Propun scoaterea sumei pentru majorarea de capital în acest proiect 
de buget.” 

Dl cons. Vancea D.: „Dacă-mi permiteți și mie o intervenție la primul proiect. Ținând cont că 
avem o solicitare de la „Constantin Șerban”, și este prinsă în buget, întrucât eu am solicitat 
prezența d-nei director la ședință...” 

Dl. primar: „Nu am mai sunat-o, pentru că am știut că este o ședință lungă, că mai stăteam o 
oră și cu d-na director…” 

Dl cons. Vancea D.: „Vă înțeleg d-le Primar, dar eu văd aici niște sume…Eu am făcut 
personal invitația d-nei Director!” 

Dl. primar: „Sunteți în CA și vă întâlniți, de ce nu le planificați pe loc, acolo.” 

Dl cons. Vancea D.: „Eu am făcut solicitarea asta și, după cum știți, și luna trecută am avut 
discuții vis-à-vis de transport, de pază. Tot la fel, să scoatem și să amânăm bugetarea pentru 
„Constantin Șerban” până la clarificări, să vedem dacă o să și fie de acord colegii sau nu. 
Pentru că văd aici niște sume pentru care, dacă niciodată nu o să ne clarificăm, atât la o 
școală cât și la alta, niciodată n-o să știm pentru ce dăm banii. Eu vă rog să o consemnați 
acolo. 

Dl. primar: „Vă rog să consemnați cele 2 amendamente.” 

Preşedintele de şedinţă : „Le supunem pe rând la vot.” 

Dl cons. Cipleu : „Dacă dl. Primar este inițiator și și-a retras, nu se mai supune la vot.” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul propus de colegul Vancea Daniel 
referitor la Școala Generală.” 

D-na secetar: „Ar fi bine să se menționeze clar la ce capitol, ce sumă?” 

Dl. primar: „Suma de 75.000, la capitolul Învățământ.” 

Dl cons. Urs: „S-a făcut referire doar la pază - 17.000 lei.” 

Dl cons. Vancea D.: „15.000 la pază, 23.000 la transport.” 

D-na secetar: „Trebuie să știm ce scoatem!” 

Preşedintele de şedinţă: „Toată suma sau doar…” 
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Dl cons. Vancea D.: „Eu vă propun să scoatem toată suma, cererea liceului până la 
clarificări, asta este propunerea mea.” 

Dl cons. Cipleu: „Cheltuieli, secțiunea cheltuieli funcționare, este acolo un capitol 65.04.01- 
cuprinde toate cheltuielile de la „Constantin Șerban”. 

Dl. primar: „75.000.” 

Dl cons. Cipleu: „Nu, a zis d-na Secretar să precizăm, citez din material.” 

Preşedintele de şedinţă: „Cine este pentru scoaterea capitolului?” se voteză cu 3 voturi 
pentru, 14 împotrivă- amendamentul a căzut.” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
16 voturi pentru și 1 abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 149, 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 impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 
2018.“- 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 : „Dacă-mi permiteți, vreau să fac o discuție pentru acele taxe speciale 
cuprinse în proiect, pentru taxele pentru 2018. Se propun niște taxe speciale pentru cununie, 
sâmbăta, duminica, nu știu ce... Asta ar fi una. Nu suntem la primul an, suntem la al 2-lea. 
Am întrebat aseară în comisie, pornind de la motivație, motivația acestor taxe a fost că 
sâmbăta și duminica dl. Primar sau persoana delegată ca ofițer de stare civilă trebuie să vină 
la lucru și trebuie plătit deranjul ăsta. Bun! Tocmai în ideea în care omul să nu facă muncă 
patriotică, l-am întrebat tot pe dl. Primar dacă, conform procedurii Codului muncii, de 
exemplu, persoana care a venit sâmbăta și duminica a fost retribuită în plus, având în vedere 
că am pus o taxă - mi s-a spus că nu. Păi atunci, pornind de la un fundament, ca să adoptăm 
o hotărâre și după aia uităm de la ce am pornit și ne-am trezit cu banii în buzunar. În primul 
rând este o șmecherie dâmbovițeană cu care eu nu sunt de acord. Legat de celelalte 2 taxe 
speciale cuprinse în propunere, o taxă pentru eliberarea certificatului fiscal și pentru 
eliberarea unor adeverințe de la registrul agricol. Bun! Anul ăsta s-au scos din lege tot felul 
de taxe din-astea mărunte printre care și acestea. Dl. Dordea ne-a explicat ieri că, dacă nu 
plătește taxa, nu îi dă omului certificatul în 2 zile, c-așa mă obligă Codul fiscal. L-am întrebat 
cât îi ia să elibereze un certificat fiscal, că teoretic nu-i trebuie decât să introducă datele de 
identificare ale persoanei și să-i dea un print. Deci efortul nostru nu-i prea mare, dar trebuie 
să-i luăm omului 10 lei pe loc, ca să nu vină mâine, că nu vrem noi, suntem chitroși să 
respectăm legea la milimetru. Bun, dacă vrem să respectăm legea la milimetru pentru aceste 
două taxe, s-a invocat art. 484 din Codul fiscal, am lecturat cu colegii art. ăsta în comisie, m-
a ajutat și dl. Gal, am adus și tipărit pentru a-l și vedea, și am să citesc de-aici - taxe 
speciale: „alineatul 1, pentru funcționarea unor servicii publice create în interesul persoanelor 
fizice și juridice”, - deci serviciul de impozite și taxe nu-i creat în serviciul persoanelor fizice și 
juridice, ci este creat să adune taxe - „precum și pentru promovarea turistică a localității”, 
deci nu-i cazul, mergem mai departe: „domeniile în care Consiliul local, Județean și Consiliul 
General al mun. București pot adopta taxe speciale unde se poate, pentru servicii publice 
locale precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile legii 
finanțelor publice.” Alineatul 3 – ”taxele speciale se încasează numai de la persoane fizice și 
juridice care beneficiază de aceste servicii care sunt în intresul lor”,  dar am stabilit că nu 
sunt în interesul lor aceste taxe, potrivit unui regulament de organizare și funcționare al 
acestora, adică al serviciilor. Iertați-mă, dar nu am văzut niciun Regulament de organizare și 
funcționare și dl. Dordea ne-a contrazis aseară că este vorba de Regulamentul de încasare, 
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iată, mergând la textul legal, este cât se poate de evident că nu este vorba de Regulamentul 
de încasare, este Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului. Prin regulamentul 
acesta noi stabilim ce serviciu propun populației în avantajul ei, da, pentru că-l creem ca să 
venim în sprijinul populației, este o taxă, acolo, dar noi nu creem serviciul de impozite și taxe 
locale, mă-nțelegeți. Ăla există și treaba lui este să colecteze, iar în anumite situații în care 
cetățeanul are nevoie să facă dovada că a plătit, beneficiază de acel document, nu ne 
încadrăm pe textul de lege. Dacă suntem chitroși și spunem noi, agentul fiscal al orașului 
Aleșd, că n-am eu chef să-i dau certificat fiscal decât în 2 zile, că nu mă obligă legea decât 
să-i dau în 2 zile, atunci să fim chitroși cu respectarea Codului fiscal care ne spune că noi nu 
putem institui aceste taxe.” 

Dl. primar: „Ba spune că putem.” 

Dl cons. Dubău : „Nu, pentru că nu-i un serviciu pentru interes public creat special și pentru 
care legea vă permite să instituiți o taxă.” 

Dl. primar: „Dați-mi-l și mie, să mă uit pe el, că dv. săriți de la un alineat la altul.” 

Dl cons. Dubău : „Nu, nu sar, dar vă citesc și din norme.” 

Preşedintele de şedinţă : „Nu, nu ne mai citiți. Supunem la vot propunerea dv., vă rog s-o 
formulați.” 

Dl cons. Dubău : „Propunerea mea este ca aceste taxe să fie înlăturate.” 

Preşedintele de şedinţă : „Care?” 

Dl cons. Dubău : „Cele 2 taxe,-  pentru Certificat fiscal și pentru adeverința aia, luăm omului 
3 lei, suntem ridicoli, omului i se percep impozite și taxe pe bază declarativă.” 

Dl. primar: „Toate primăriile din jur au menținut aceste taxe.” 

Dl cons. Dubău : „Nu le-am menținut, le-am inventat.” 

Dl. primar: „Mai trebuie să înfundăm și găurile create din reducerea impozitului pe venit 
global cu…” 

Dl cons. Dubău : „Să înțeleg că de aici adunați banii, ca să-i dați la majorarea de capital. O 
secundă, l-am întebat pe dl. Dordea aseară cam câte Certificate fiscale s-au eliberat anul 
precedent, ca să vedem și noi cam care ar fi gaura în buget, azi nu avem un răspuns drept 
dovadă că…” 

Dl. primar: „Se eliberează foarte multe și efectiv de multe ori se blochează acolo serviciul din 
cauza asta, care vrea să-l ia pe loc…”termenul este de 2 zile.” 

Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, aveți 3 angajați acolo, lăsați-o p-asta cu…” 

Preşedintele de şedinţă : „Îmi dați voie să propun la vot propunerea pentru scoaterea celor 
2 taxe. Amendamentul se votează cu 7 voturi pentru, 6 împotrivă și 4 abțineri- amendamentul 
a căzut.” 

Dl cons. Cipleu: „Eu o să fac o solicitare, o propunere de introducerea unui text izvorât din 
Codul fiscal, fără ca să doresc prin acest lucru să diminuez cumva meritul promovării unei 
măsuri care-i aparține d-lui Vancea Daniel. Respectiv solicit Consiliul local să supună 
aprobării ca în anexa la impozite și taxe locale pentru anul 2018 la capitolul „mijloace de 
transport” să se introducă următorul text: „în cazul mijloacelor de transport hibride impozitul 
se reduce cu 100%”. Și v-am spus, prin asta nu vreau să anulez meritul care-i aparține d-lui 
Vancea Daniel, dar vreau să dăm o singură hotărâre, nu să modificăm o hotărâre pe care o 
dăm peste 5 minute, și sper că prin asta îl sutesc și de bănuielile că ar avea vreun interes 
personal, cu proiectul de hotărâre pe care l-a promovat.”   

Dl cons. Vancea D. : „Pe cine scutiți de bănuieli?” 

Dl cons. Cipleu: „Pe dv.! 
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Dl cons. Vancea D. : „Pe mine? Eu nu mă bănuiesc!” 

Dl cons. Cipleu: „Ați spus că se vorbește că ați face-o în interes personal! Vă scutesc, fac 
eu amendamentul!” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu nu mă bănuiesc, sigur nu mă bănuiesc!” 

Dl cons. Cipleu: „Dv. nu, am spus că există bănuiala!” 

Preşedintele de şedinţă : „Dl. Vancea dacă mai aveți ceva...?” 

Dl cons. Cipleu: „Eu o să vă rog să supuneți votului Consiliului local propunerea pe care am 
făcut-o, bineînțeles și după ce ne spune și dl. Vancea…” 

Preşedintele de şedinţă : „Poate au legătură!!!” 

Dl cons. Vancea D. : „Nu au, lăsați-o p-asta!” 

Preşedintele de şedinţă : „Supun la vot amendamentul d-lui Cipleu cu 100% reducere la 
mijloacele de transport hibrid, amendamentul se votează cu 13 voturi pentru și 4 abțineri-
amendamentul s-a aprobat.” 

Dl cons. Vancea D. : „Vis-à-vis de proiectul ăsta, o observație: am și eu la capitolul VI, 
pentru eliberarea unor autorizații din domeniul construcțiilor. Dacă vă uitați acolo, o să găsiți 
niște taxe. Mai exact, la punctul 2 – transformare fereastră în ușă fără afectarea structurii de 
rezistență - 370 lei, șarpantă - 250 lei, amenajări interioare - 120 lei, finisaje exterioare - 3,7 
lei/mp, la 6 zice așa: „împrejmuirea, inclusiv porți, 25 lei/ml, panouri tablă și stâlpi metalici 50 
lei/ml și din cărămidă 35 lei/ml”. Astea sunt niște taxe, care teoretic primăria le-ar percepe 
pentru activitatea din domeniul construcțiilor. Ce vă propun eu, ținând cont de valoarea asta, 
de exemplu un gard de tablă, dacă cineva ar avea 100 m gard de tablă ar trebui să vină la 
primărie cu 5000 lei, numai la primărie, că-și face omul gard că nu-i greu destul, că trebuie să 
mai plătească și la primărie. Nici nu știu cum să vă propun eliminarea, reducerea, nu mi-am 
putut da seama!” 

Dl cons. Cipleu: „Întrebarea bună ar fi către administrație, și cât se încadrează, că eu de ex. 
am avut discuție aceea cu modificările interioare, - nu știu cine plătește că-și face amenajări 
interioare?” 

Dl. primar: „Chiar nimeni!” 

Dl cons. Cipleu: „De-aia zic, sunt niște taxe care nu știu dacă se încadrează, din păcate, în 
sensul că stabilim ceva, dar nu le punem în practică,” 

Dl cons. Urs: „Eu cred că aceste taxe nici nu se pot încasa dacă nu există un proiect de 
execuție.” 

Dl cons. Dubău: „Taxele acestea sunt relative la o autorizare de construire.” 

Dl cons. Vancea D.: „Nu!” 

Dl cons. Dubău: „Ba da, sunt taxe percepute la autorizația de construire.” 

Dl cons. Vancea D.: „Autorizația de construcție se bazează pe un proiect, pe un deviz de 
lucrări, taxele de autorizare se calculează în urma devizului de lucrări.” 

Dl cons. Dubău: „Eu asta vă spun…n-are nicio legătură cu punctul ăsta” 

Dl cons. Vancea D. : „Eu vă propun eliminarea capitolului VI.” 

Dl cons. Dubău : „Nu că aș avea ceva împotriva propunerilor dv., dar din păcate în 
momentul de față…Și vedeți, nu avem aparat de specialitate aici să ne dea peste degete cu 
Codul fiscal. În momentul de față nu știu dacă nu există o limită minimă de la care să pornim 
și o limită maximă.” 

Dl cons. Vancea D.: „Dl. Dordea m-a informat că în Codul fiscal nu sunt prinse taxele 
respective.” 
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D-ra cons. Scorțe: „Aici scrie că sunt calculate conform Codului fiscal.” 

Dl cons. Vancea D.: „La calcularea valorii construcției pentru autorizare se ține cont de 
valoarea impozabilă a construcției, nu-s aici stabilite.” 

Preşedintele de şedinţă : „Eu zic că-s mari, sunt enorme.” 

Dl cons. Dubău : „Discuția rămâne dacă în Codul fiscal…” 

Dl. primar: „Puteți elimina sau minim din Codul fiscal.” 

Dl cons. Vancea D.: „Eu propun eliminarea, că în Codul fiscal, zice dl. Dordea că nu există 
taxa.” 

Dl. primar: „Eu sunt convins că nu s-a încasat niciuna din taxele astea.” 

Dl cons. Vancea D.: „Si-atunci, eu zic să nu ne încurcăm cu așa ceva și să venim și în 
sprijinul omului, să nu cumva vreo dată să aibă vreo piedică.” 

Dl. primar: „Piedică tot are, că dacă nu are autorizație, tot îl amendăm, indiferent dacă a 
plătit sau nu taxa asta.” 

Dl cons. Vancea D.: „Oricum, săracuI om necăjit își face un gard cum poate...” 

Dl cons. Pavel: „O întrebare: dacă vom avea un cetățean foarte onest care va dori să 
plătească taxa asta, de ce să n-o avem aici? Vis-à-vis de ce scrie conform Codului fiscal.” 

Dl cons. Vancea D.: „Eu vă reproduc, dl. Dordea mi-a spus azi...” 

Dl cons. Dubău : „Mie mi-a spus dl. Dordea că punem taxe pe căsătorii, ca să se sperie 
lumea să nu vină sâmbăta și duminica la căsătorie. Eu nu am încredere în ce îmi spune 
dânsul, eu m-aș uita mai degrabă în Codul fiscal.” 

Dl cons. Vancea D.: „Vă rog să propuneți amendamentul respectiv cu eliminarea capitolului 
VI.” 

Dl. primar: „Nu putem elimina tot, dacă este în Codul fiscal.” 

Preşedintele de şedinţă : „D-na Secetar spune că nu este.” 

D-na secretar: „Cel puțin asta cu împrejmuirea nu este.” 

Dl. primar: „Dacă formulăm „minimum din Codul fiscal”. 

Dl cons. Dubău : „Părerea mea, putem găsi o soluție de mijloc, dacă se constată că există, 
putem veni cu o completare într-o altă hotărâre.” 

Dl. primar: „Da!” 

Dl cons. Dubău : „Eu zic să supunem la vot ce a zis dl. coleg Vancea și apoi…” 

Dl cons. Vancea D. : „Dl. președinte, votăm, ce ziceți?” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot amendamentul colegului cu scoaterea capitolului 
VI în întregime. Cine este pentru? Amendamentul s-a votat cu 17 voturi pentru-
amendamentul a fost adoptat.” 

Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții...” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat - 17 
voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 150, 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 cotei de impunere pentru mijloacele de 

transport hibride începând cu anul fiscal 2018.”.- iniţiator dl. cons. Vancea Tudorel Daniel.” 

Preşedintele de şedinţă  ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Proiectul nr. 3 a rămas fără obiect prin adoptarea proiectului nr. 2!” 
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Dl.  primar : „Amendamentul dlui Cipleu este chiar proiectul nr. 3.” 
Dl cons. Vancea D.: „Îi mulțumesc d-lui Cipleu că apreciază ideile inovatoare și ...Stimați 
colegi, vă retrag proiectul, că mă declar mulțumit și, ce să mai zic, pe viitor vă invit să urmați 
exemplul meu, ideile mele, să le preluați și să le și puneți în aplicare.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 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 dnul Serban Rusalim” -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. 151, 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 taxelor pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice din piața agroalimentară Aleșd pentru anul 2018.”-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: „Vreau să fac un amendament dacă sunteți de acord : art. II, art.2- ”Se acordă 
o reducere o reducere de 50% de la plata acestei taxe pentru veteranii de război și persoane 
peste 70 de ani cu domiciliul în Aleșd. Aș propune să fie pentru toată lumea, pentru toți peste 
70 de ani.” 
Dl cons. Vancea D.: „Deci eliminăm...” 
Dl cons. Dubău: „Eliminăm particularitatea cu... Trăim într-o realitate, mai sunt oameni de 
aici din zonă care vin la piață.” 
Dl.  primar : „Deci eliminarea „domiciliul în Aleșd.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supun la vot amendamentul care se votează cu 15 votori pentru 
și 2 abțineri - amendamentul a fost adoptat.” 
Dl cons. Vancea D.: „Mai departe, și eu aș vrea aici... Mai întâi vreau să întreb: Cine s-a 
ocupat de proiectul ăsta. Să înțeleg că dl. Ursu s-a ocupat de proiect ăsta și el. ” 
Dl cons. Dubău: „Dl. Ursu înțeleg că a semnat numa`!” 
Dl.  primar : „Dl. Viceprimar s-a ocupat cu dl. Ursu.” 
Dl cons. Vancea D.: „Dl. viceprimar s-a ocupat? Mă bucur că s-a ocupat și dl vice de ceva, 
dar vreau să vă aduc aminte că anul trecut am trecut printr-o situație asemănătoare. Adică 
eu cu dl. viceprimar, fără să-l consultăm pe dl. Ursu, am propus niște măriri de taxe la piață 
pe care le-am și votat și în următoarea lună, conform spuselor și a presiunii celor din piață, 
ne-am trezit că trebuie să le reducem și să le păstrăm la un nivel mult mai scăzut. Acum, văd 
că dl. Vice crede că poate din nou să facă o mărire la taxele de la piață. Eu vă întreb, nu 
riscăm aceeași situație ?” 
Dl cons. Dubău: „Tocmai în ideea aceea am rugat și de aceea avem azi un  nou raport în 
plus, că am zis: bine mărim cu 1-2 lei, dar dacă mă întreabă acela de acolo să știu să-i spun 
că nu era o fundamentare, nu era nimic. Dl. vice ne-a explicat că o masă în interior costă 3 
lei, una afară 4 lei, - și este anormal ca aceea în interior să fie mai ieftină, și l-am rugat să 
pună pe hârtie.” 
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Dl cons. Vancea D.: „Eu nu mă pot lua după ce zice dl. Viceprimar. Eu voiam să fie dl. Ursu 
aici.” 
Dl cons. Dubău: „Păi a semnat.” 
Dl cons. Gal: „A semnat.” 
Dl cons. Vancea D.: „Să-l întreb, cum a ajuns el la concluzia că trebuie să mărim taxele.” 
Preşedintele de şedinţă: „Ați făcut solicitare să vină și nu a venit?” 
Dl cons. Vancea D.: „Dl. președinte, eu nu am făcut solicitare, dar ați văzut că de obicei cine 
solicită...Ați văzut că domnii de la Salubri s-au deranjat din timpul liber să vină aci. Eu vreau 
să discut, că n-am avut ocazia până acum. Și eu nu vreau să ajungem la situația de anul 
trecut, să ne trezim cu o ședință extraordinară aci cu toți oamenii din piață, și luna viitoare să 
ne rugăm pa-aci unul pe altul: „Hai să coborâm-napoi, că uite este scandal!” 
Dl.  viceprimar : „Eu am făcut împreună cu Ursu aceste propuneri, eu zic că anul ăsta 
creșterile care s-au propus sunt sub 10% fiecare. Anul trecut s-au propus măriri mult mai 
drastice. Acuma, noi am propus, oricum nu eu personal hotărăsc, de aceea este Consiliul 
local să hotărască, dacă crede că aceste taxe sunt bune ,bine fundamentate.” 
Dl cons. Vancea D.: „Acuma, culmea ar fi să hotărască o singură persoană din primărie, 
taxele de la piață. Dar dacă...” 
Dl cons. Dubău: „Ajungeți la vorbele mele : tot pe Consiliul local pică măgăreața.” 
Preşedintele de şedinţă: „Aveți să propuneți amendament dacă aveți ...” 
Dl cons. Vancea D.: „Da, eu vă propun să menținem taxele de anul trecut, evitam anumite 
probleme, anumite discuții. Eu am trecut prin experiența asta anul trecut, nu prea plăcută.” 
Dl.  primar : „Am trecut eu, că pe mine au venit, pe mine...” 
Dl cons. Vancea D.: „Accept și...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supun la vot amendamentul d-lui Vancea : să rămână taxele de 
anul trecut. Cine este pentru? Amendamentul s-a votat cu 2 voturi pentru, 13 împotrivă și 2 
abțineri- amendamentul a căzut.” 
Dl cons. Cipleu: „Eu vă spun că n-o să fie nicio problemă, pentru că problemele de anul 
trecut au izvorât din faptul că unele taxe s-au mărit foarte mult, altele au fost menținute. Așa 
cum dv. ați formulat mai multe amendamente, unele au trecut, altele, nu. Nu există o 
corelație, aici este o creștere nesemnificativă, practic corelează niște lucruri, eu le-am 
înțeles.” 
Dl cons. Pavel: „Cred că ar trebui să schimbați locurile.” 
Dl cons. Cipleu: „O creștere de 1 leu nu mi se pare o creștere semnificativă.” 
Dl cons. Vancea D.: „Dar dacă în fiecare an au o creștere de acum în 10 ani vom avea...” 
Dl cons. Cipleu: „Dar nu creștem în fiecare an, că noi creștem numai din 5 în 5 ani.” 
Dl cons. Vancea D.: „An de an se întâmplă treaba asta.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
15 voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 152, 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 prețurilor de referință pentru masa lemnoasă 

ce se va recolta din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd 

în anul 2018.” - 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. Vancea D.: „Eu l-aș ruga pe dl. Cipleu, având în vedere că nu l-am putut întreba 
aseară la comisii...” 
Dl cons. Cipleu: „Am explicat aseară la comisia urbanism cât s-a putut. Să notați că n-o să 
particip la vot. Despre ce este vorba! Conform hotărârii de guvern nr. 715/2017, care a 
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preluat în domeniul acesta prevederile HG 612/2016 privind regimul de vânzare a masei 
lemnoase din pădurile proprietate publică a statului și a UAT. La proprietatea administrației, 
Consiliul local aprobă anual prețuri de referință pentru masa lemnoasă ce se exploatează din 
fondul forestier, proprietate publică a UAT care trebuie să țină cont de câteva aspecte, 
principale sau secundare. Că de aceea sunt structurate sub formă de tabele, dacă ați văzut 
în 10 tabele, pentru că este vorba de produse secundare, principale, și de gradele de 
accesibilitate. Gradele de accesibilitate fiind distanța din centrul parchetului până la platforma 
primară, măsurată pe teren, se face de cel care face punerea în valoare. Se trece în actul de 
punere în valoare și acela este gradul de accesibilitate, sunt 5 grade de accesibilitate, în 
norme, este gradul I sub 250 m, gradul II 250-500 m  până la gradul V peste 1500 m distanță 
de colectare, adică distanța de la centrul parchetului până la platforma primară unde 
valorificăm sau se livrează către beneficiar. Prețurile acestea de referință sunt prețurile de la 
care se pornește, în ideea valorificării eficiente a masei lemnoase din fondul forestier, 
proprietate publică, respectiv fiecare act de punere în valoare, adică partide, care se 
constituie este format din mai multe specii care conform dimensiunilor dendrometrice - în 
speță diametrul, înălțime și clasă de calitate, conform tabelelor de sortare, dau o anumită 
distribuție pe aceste sortimente dimensionale, care, așa cum ați văzut în material, sunt 
grupate pe mai multe... Sunt scrise acolo G1, gros 1 respectiv buștean pentru cherestea sau 
furnir cu dimensiunea la capătul subțire mai mare de 45 cm, G2-între 24-40 cm ș.a.m.d, 
respectiv lemn de foc, din care crăci și bineînțeles coaja lemnului de lucru, care este trecută 
cu o valoare mică, care până acum 2 ani se lucra cu valoare  „0”, la coajă, pentru că coaja de 
lucru se consideră că nu este utilizată în prelucrarea ulterioară, dar datorită unor discuții 
privind transformarea a ceea ce rămâne de la prelucrarea buștenilor inclusiv în energie din 
asta regenerabilă s-a convenit să existe și o valoare a cojii. Dacă v-ați uitat acolo peste tot 
este valoarea de 2 lei/mc. Deci cu aceste prețuri, practic, la fiecare act de punere în valoare , 
în funcție de sortimentație și speciile care-l compun, se dă o valoare a APV - actului de 
punere în valoare. Această valoare este valoarea minim de recuperat ca și valoare a 
materialului lemnos. Bineînțeles că ea, după cum am lucrat anul trecut, în ceea ce privește 
lemnul de lucru sub 24 și lemnul de foc care a fost utilizat pentru încălzirea instituțiilor 
bugetare din subordinea primăriei, numai se consemnează ca valoare, că practic nu se 
încasează, că n-am încasat-o de la proprietari, ci numai am executat lucrările, așa cum s-a 
stabilit prin HCL. Aceste valori contribuie la stabilirea acestei valori a actului de punere în 
valoare, care este minimă, pentru că ele sunt făcute după o metodologie de către regia 
națională și reprezintă o medie a valorificărilor la nivel național pentru respectivele sortimente 
și categorii de produse.” 
Dl cons. Vancea D.: „Sunt apropiate prețurile de experiența Ocolului silvic Aleșd.” 
Dl cons. Cipleu: „Ca să nu mă înțelegeți greșit, ele au o valoare care pe mine mă obligă să 
o fac ca minimă. Este un articol în regulamentul de vânzare care spune că valoare unui act 
de punere în valoare rezultat prin aplicarea prețului de referință se poate scădea o singură 
dată cu maxim 10%, valoarea care se obține în urma valorificării masei lemnoase este peste 
prețul de referință inclusiv, o să vină momentul când o să vă transmit pentru aprobare 
prețurile de pornire în licitație și o să vedeți - împărțim valoarea APV la mc, că și prețurile de 
pornire în licitație sunt cu ceva mai mari decât prețurile de referință, pornind de la experiența 
pe care o avem cu valoarea de piață. Deci prețurile acestea de referință nu reprezintă în mod 
automat o valoare de piață, ci o valoare de referință de la care să mergi în sus cu valoarea 
pe care îți propui să o încasezi, astfel încât să faci ca activitatea asta de valorificarea a masei 
lemnoase să fie rentabilă și din punct de vedere formal, nu numai financiar. Alte întrebări?” 
Dl cons. Vancea D.: „Am ascultat, am înțeles.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
16 voturi pentru (dl. Cipleu nu participă la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 153, 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 listei de partizi constituite din fondul forestier 
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proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd propuse a se exploata în anul 

2018, precum și modul de valorificare pentru fiecare partidă în parte.“-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. Vancea D.: „Prima dată aș vrea să vă întreb dacă partizii ăștia noi sunt dintr-un 
amenajament nou sau sunt din vechiul, pentru 2018.” 
Dl cons. Cipleu: „Mai aveți și alte întrebări, că la mine răspunsurile sunt mai lungi.” 
Dl cons. Vancea D.: „Cum v-ați gândit să împărțiți masa lemnoasă, să ne-o propuneți aici. 
155 cu 11 - care a fost motivul pentru care v-ați gândit, ținând cont de faptul că noi avem 
nevoie de lemn în fiecare an și a fost o experiență destul de plăcută asta a ultimului an.” 
Dl cons. Dubău: „Deși v-ați speriat la început!” 
Preşedintele de şedinţă: „Cum s-a speriat dacă chiar colegii au propus-o?” 
Dl cons. Dubău: „O grămadă de dubii!” 
Dl cons. Cipleu: „Haideți să vă răspund la întrebare ca să nu pierdem șirul discuțiilor. Cele 2 
partizi care le-am înaintat spre aprobare tot în baza precederilor HG nr.715 care spune că 
administratorul propune iar Consiliul local dispune modul de valorificare, bineînțeles 
ulterior,dar nu putem să stabilim asta până nu știm care este modul de valorificare, inclusiv 
prețurile de valorificare. Aceste 2 partizi sunt constituite în același timp cu celelalte partizi 
care au făcut obiectul exploatării în 2017 sau, mă rog, vor mai face, că mai avem una singură 
de exploatat. În baza amenajamentului care a expirat în data de 09.05.2017, dar partizile 
acestea au fost constituite în perioada de valabilitate, astfel încât să poată fi aprobate pentru 
că nu ar putea fi aprobate dacă ar fi fost constituite într-o perioadă în care nu mai era valabil 
amenajamentul silvic. Deci amenajamentul silvic este expirat din 09.05.2017, dar partizii au 
fost aprobați în perioada de valabilitate. Având în vedere că volumul de masă lemnoasă care 
a fost pus în valoare a fost într-o cantitate mai mare datorat modificărilor legislative 
intervenite în 2015, respectiv modificarea codului silvic în ceea ce privește posibilitatea de 
exploatare care era limitată la volum în mc, indiferent de natura produselor din care se 
compunea ea, iar în 2015 conform modificării este limitată numai pentru produsele principale. 
In schimb produsele secundare, în speță rărituri, din care sunt constituite și aceste partizi 
precum și majorarea partizilor în cvasitotalitatea lor, o singură partidă a fost de altă natură. 
Sunt obligat de efectuat conform schimbărilor Codului silvic și atunci tot ce era prevăzut în 
amenajament ca parcelele care urmează a fi parcurse cu lucrări de îngrijire, rărituri, le-am 
pus în valoare. Nu le-am transmis Consiliului local tocmai luând în considerare valoarea lor și 
luând în considerare ipoteza în care lucrările de amenajare pentru noul amenajament n-ar fi 
finalizat în termen care să nu ne pemită a lucra în 2018 cu noul amenajament. Este la ora 
actuală în lucru, în sensul că firma care a fost angajată este la momentul ăsta pe teren, 
probabil că din punct de vedere formal se vor finaliza lucrările, astfel că în 2018 să avem o 
primă etapă de aprobare a amenajamentului silvic, respectiv o conferință, a II-a, care să ne 
permită să aplicăm timp de un an de zile prevederile, timp în care în anul ăla de zile trebuie 
să ajungă la Minister pentru aprobarea amenajamentului. Dar o să vedem, până acolo, mai 
ales că, așa cum v-am informat, sunt probleme cu suprafețele aflate în proprietatea orașului 
pe care, mă rog, o să le rezolvăm mai devreme sau mai târziu, rămâne de văzut. Și atunci 
am avut 2 partizi, una este de 1000 mc, una de 100, ca să discutăm în termeni cu cifre 
rotunjite. Eu nu mi-am permis să fac o propunere privind modul de valorificare în mod oficial 
pentru că nu este treaba mea s-o fac, dar în momentul în care am fost întrebat de cel care a 
întocmit raportul de specialitate, am spus că, din punctul meu de vedere, pentru o susținere 
financiară a activității de administrare, aș opta pentru ca partida de 1000 mc să fie oferită în 
licitație, ca să putem acoperi din ea cheltuielile de administrare plus cheltuieli care trebuie să 
le mai realizăm cu exploatarea și transportul masei lemnoase din partida care a mai rămas. 
De ce spun treaba asta? La ora actuală, din ceea ce s-a stabilit pentru 2017, exploatat din 
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pădurea orașului Aleșd a fost realizat integral de formațiile de exploatare ale Ocolului silvic. 
Având în vedere că nu s-au achiziționat la licitațiile realizate în sistem electronic de achiziții 
publice, nu s-au achiziționat servicii, n-au existat oferte, și atunci tot ce a hotărât Consiliul 
local să fie valorificat ca masă lemnoasă fasonată, valorificată în sens impropriu cumva spus, 
pentru că tot ce a însemnat lemn sub 24 și lemn de foc din actele respective, au fost 
transportate la destinațiile indicate de beneficiar numai lemnul cu diametrul de minim 24 la 
capătul subțire, bușteanul a fost valorificat prin licitație conform Hotărârii de guvern, 
cantitatea relativ mică raportată la volumul total, pentru că din rărituri nu rezultă neapărat 
lemn de lucru cu valoare ridicată. Și atunci având în vedere că până la ora asta activitatea 
financiară a decurs din punctul meu de vedere foarte bine, în sensul că am reușit să 
exploatăm toate partizile cu excepția celei de 300 mc, care urmează să o autorizăm în 
perioada imediat următoarea și care, oricum, era constituită ca rezervă, conform - legii 
trebuie să lași în rezervă minim 20% produse principale - era singura partidă de produse 
principale, acolo lângă ”Buda”. Tot ce s-a exploatat s-a și transportat, cu excepția unei partizi 
de rărituri de 88 mc lângă Cetate, ca să vă faceți o idee, este exploatată integral, trasă la 
drum auto, urmează să o transportăm la beneficiar, mai puțin 12 mc care vor fi vânduți. Deci 
de acolo 76 mc trebuie să ducem la beneficiar și mai urmează să mai exploatăm încă 300 
mc, de unde 250 mc este lemn de foc și lemn sub 24 cm, care, conform HCL, va fi 
transportat la locul indicat de beneficiar. Restul, circa 40-50 mc urmând a fi oferit în licitație 
ca lemn rotund cu diametrul la capătul subțire peste 24. Și atunci, ca să acoperim cheltuielile 
astea, din câte știu eu s-au realizat niște stocuri și urmează să mai aducem peste 300 mc. 
Am zis că cei 1000 mc să fie valorificați ca masă lemnoasă pe picior, unde practic nu există 
cheltuieli generale de exploatare astfel încât din suma obținută să acoperim cheltuielile de 
administrare și cheltuieli de exploatare, transport către beneficiar, respectiv orașul Aleșd, 
conform HCL în care s-a aprobat exploatarea și valorificarea masie lemnoase pentru 2017. 
Acuma, partida asta de 300 mc o exploatăm acum, probabil se va termina undeva la finele 
lunii ianuarie, mijlocul lui februarie, deci ăsta a fost raționamentul, asta am propus, - nu eu, 
inițiatorul și-a însușit-o și a trecut-o în materialul pe care l-a prezentat Consiliului local. 
Ceilalți 111 mc fiind, respectiv urmând să aibă cam aceeași destinație, sau următoarea 
hotărâre în momentul când vom discuta despre valorificare, prețuri și destinația masei 
lemnoase. .” 
Dl cons. Vancea D.: „De asta v-am întrebat, pentru că eu cred că ar fi bine să avem și iarna 
viitoare, să avem acoperire cu lemnele.” 
Dl.  primar : „Sunt și pentru iarna viitoare.” 
Dl cons. Cipleu: „Nu știu care este consumul la instituțiile astea, v-am spus față de ce s-a 
transportat până la momentul ăsta, mai trebuie aduși în baza hotărârilor pentru 2017 încă 
300 mc plus cei circa 100 care este trecut ca fasonat, deci circa 400 mc. Nu știu consumurile 
dar mă gândesc că este acoperitor.” 
Dl.  primar : „60 mașini lemn, 2 ani chiar 3.” 
Dl cons. Cipleu: „Deci cam asta este.” 
Dl cons. Caracoancea: „Defrișările sunt totale sau sunt rărituri.” 
Dl cons. Cipleu: „Deci, dl. consilier, așa cum am precizat, prezentat în cvasitotalitatea lor 
sunt rărituri, o singură partidă este de produse principale și mesteacăn urmând a fi 
împădurite. Din punctul nostru de vedere cu puieți de Duglas, prima dată după revoluție când 
am produs puieți de Duglas și pe care i-am destinat împăduririi celor 2 Ha de la pădurea 
orașului Aleșd, și mai avem 3 Ha la pădurea proprietate statului din Poiana Florilor.” 
Dl cons. Caracoancea: „De-asta am întrebat, că tăiem, dar de împădurit când mai 
împădurim înapoi.” 
Dl cons. Cipleu: „Astea sunt discuții de ONG, eu nu intru în ele. Toată lumea vorbește că se 
taie și nu se mai plantează, acum am ajuns să nu poată duce nimeni o creangă să nu sară 2 
polițiști pe el, am căzut în extrema cealaltă.” 
Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții.” 
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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. 154, 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 aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii 
prin licitație publică deschisă și aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din aria 
administrativ teritorială a oraşului Aleşd.“-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, la ultima ședință când dl. Sava nu era sigur dacă mai 
semnează sau nu contractul de mandat, încercând să ne condiționeze aprobarea acestui 
proiect, eu i-am făcut o propunere atunci : dacă dânsul se angajează, își pune mandatul pe 
masa Consiliului local fără contractul de apă, pentru că contractul de apă îl avem în condiții 
legale. Știu discuția despre autorizare, am făcut discuția aia complexă despre momentul care 
s-a ratat și care a adus societatea în această situație, o parte le-ați enumerat aici. Eu am 
pornit de la o afirmație care ați făcut-o dv. cu ceva timp înainte, în care ați folosit expresia că 
Consiliul local face, consiliul local drege, - sunt de acord dar, încă o dată, dacă se întâmplă 
ceva să nu tot dăm vina pe Consiliul local, și atunci văd că dv. ați semnat mandatul de 4 ani. 
Vi s-au mai risipit din temeri și vă invit să vă luați acest angajament.” 
Dl cons. Cipleu: „Aș avea o propunere pe care aș supune-o discuției Consiliului local, aici în 
stategie, din materialul care însoțește proiectul de hotărâre. Eu să vă citesc textul care 
propun să-l modificăm!” 
Dl.  primar : „Toată strategia?” 
Dl cons. Cipleu: „Nu, doar textul! Eu am citit strategia asta de 3 ori, altii care au făcut-o n-au 
citit-o niciodată: „Având în vedere că obiectul procedurii îl constituie realizarea unor servicii 
de strictă specialitate, factorii de evaluare stabiliți în cadrul criteriului de atribuire care se 
potrivesc cel mai corespunzător acestei proceduri conform art. 86(2), lit a) din Legea 
100/2016 sunt:  
a) Dotarea minimă, cotat cu o pondere de 30%;  
b) Nivelul redevenței, cotat cu o pondere de 70%. 
Modalitatea de punctare: 
-Acum vă citesc ce scrie aici și ce aș vrea eu să propun să modificăm: 

a) Dotare minimă 
b) Dotarea maximă 

Punctajul pentru factorul de evaluare „dotare minimă” se acordă astfel: 
a) Pentru dotarea maximă ofertată pe care o prezintă un operator cu acte justificative se 

acordă punctaj maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 30 puncte; 
-pentru o dotare mai mică (dar nu mai mică decât cea impusă) decât cea prevăzută la 
lit. a), se acordă punctajul astfel: P=dotare ofertată/dotare maximă ofertată x 30.” 

Eu propun ca la nivelul dotărilor să rămână a)-dotare minimă și textul, urmând să scoatem 
dotare maximă. Să rămână dotare minimă fără de care nu te poți califica pentru procedura de 
licitație, iar pentru dotarea asta minimă care oricum este obligatorie, să se acorde 30 de 
puncte fără a se mai face ponderea altor oferte. Și vă spun rațiunea mea : vreau să acord o 
șansă cât mai mare lui SC Salubri, pentru că la dotare stă catastrofal, așa cum ne anunță în 
adresele pe care le face, că-i trebuie buldoescavator, că-i trebuie ... Deci eu vreau la capitolul 
”dotare”,  eu din punctul meu de vedere trebuia să fie doar criteriul de calificare nu și de 
punctare. Acuma, ca să nu schimbăm toate astea, să lăsăm dotare minimă care îndeplinește 
30 de puncte, ca să nu mai ponderăm, pentru că Salubri va fi într-un dezavantaj față de alti 
competitori mai dotați.” 
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Dl.  primar : „Nu mai avem acest algoritm.” 
Dl cons. Cipleu: „Exact, de la nivelul redevenței să rămână așa cum este. Vă rog să o 
supuneți votului Consiliului local propunerea la capitolul „Strategie”. 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă-mi dați voie supun la vot amendamentul d-lui Cipleu care se 
votează cu 15 voturi pentru (dl. Vancea V și dl Jurcuț nu participă la vot).” 
Dl cons. Dubău: „Așteptăm!  Se angajează dl Sava?” 
Dl. dir Sava.: „Mă bucur că sunt din nou la masa Consiliului local și acuma mă bucur cu atât 
mai mult cu cât data trecută nu aveam ce să pun pe masa Consiliului local, aveam un 
mandat provizoriu. Acuma îl am pe cel de 4 ani și vă asigur că după toate cunoștințele și 
după tot calculul nostru făcut pentru acest tip de activitate, după părerea mea, Aleșdul va fi în 
continuare cu Salubri,- bineînțeles dacă primim sprijinul de dotare pentru această alimentare 
cu apă.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
15 voturi pentru(dl. Vancea V și dl Jurcuț nu participă la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 
155, 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 documentației de atribuire a contractului de 

delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare 

a unității administrativ teritoriale Aleșd.“-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: „Aș avea ceva de spus. Ideea este în felul următor - după cum v-am spus, 
dl Sava, eu țin foarte mult la Consiliul local și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de 
Consiliul local și o să vă dovedesc că nu era cazul să discutăm la modul la care am discutat 
despre ce vrea și ce nu vrea Consiliul local. Chiar dv. consemnați aici între problemele pe 
care le-ați menționat: „Întârzierea soluționării problemelor privind contractul de delegare care 
fac activitatea să fie defectuoasă, în afara cadrului legal”. Vă fac cadou hotărârea privind 
aprobarea alegerii procedurii de delegare a gestiunii prin licitație publică deschisă și 
aprobarea documentației în vederea atribuirii contractului de delegere a gestiuniii serviciului 
public de salubrizare a orașului Aleșd, hotărârea poartă nr. 44 și fost adoptată în 28.04.2016, 
a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 prezenți și 17 în funcție. Deci, povestea că 
nu vrea PSD, că nu vrea Dubău, că nu vrea Cipleu, să vă iasă din cap. Cel puțin să-i rugați 
pe cei care vi le toarnă și cei care le toarnă în piața publică să se potolească, că minciuna 
are picioare scurte. Și, da, Consiliul local a aprobat această delegare a gunoiului. D-le, au 
eșuat lamentabil în acest răstimp în efectuarea unei licitații, astăzi iară aprobăm aceeași 
chestie cu modificările care, iată, după lupte seculare care au durat 1 an și jumătate, deci 
delegarea gestiunii deșeurilor funcționează ilegal sau nelegal din noiembrie 2015.” 
Preşedintele de şedinţă: „Nu c-ar fi Aleșdul unicat!” 
Dl cons. Dubău: „N-aș vrea în lucrurile negative să mă compar cu nimeni, eu vreau să mă 
duc înainte, vă fac cadou hotărârea ca să vedeți că noi, Consiliul local, avem aplecare spre 
rezolvarea problemelor - sunt alții care bat toba și au o tobă spartă.” 
Dl cons. Cipleu: „Care vorbesc și nu fac. Ați avut hotărâre și nu ați pus-o în aplicare.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 15 
voturi pentru(dl. Vancea V și dl Jurcuț nu participă la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 
156, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl cons. Cipleu: „N-aveți nicio scuză că n-ați avut de unde să știți, că ați avut consilier 
personal pe fostul primar și-l aveți pe fostul director de la Salubri, consilieri personali. Adică 
nu știu de ce vă consiliază, dacă nu vă spun că există hotărâre de consiliu în domeniul ăsta? 
Să avem pardon!” 
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Dl.  primar: „Eu mă bucur că s-au votat astea două și să reușim să salvăm în ultimul 
moment Salubri, - și vă mulțumesc tuturor!” 
Preşedintele de şedinţă: „De acord cu dv.!” 
Dl cons. Dubău: „Eu mă bucur să salvați Salubri, dar încă o dată, vreau să fixez o realitate 
pe care a precizat-o colegul, dar să nu plecăm nemulțumiți de aici. Situația este 
dezastruoasă, ați spus că ați moștenit-o, dar așa de bine ați moștenit-o, că pe primarul care a 
gestionat-o l-ați pus consilier personal, și după aceea l-ați înlocuit cu managerul care a 
manageriat această societate - ca să fie treaba „rotundă”. 
Dl.  primar : „El face alte activități.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 10 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 nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Cipleu: „Pentru Comisia urbanism, avizul este nefavorabil pentru că nu am fost 
foarte lămuriți despre ce drum este vorba, și eu să fiu sincer, nu-s lămurit nici la ora actuală 
despre ce este vorba, pentru că din ceea ce s-a explicat nu prea cadrează cu ce este în 
proiect. Deci nouă la comisie ni s-a spus că ar fi vorba despre drumul pe care l-am asfaltat 
pe lângă Bonavilla, și că asta este practic, pur și simplu o introducere în...” 
Dl.  primar : „Și partea de sus care iese la sanatoriu.” 
Dl cons. Cipleu: „Eu v-am spus aseară că o să mă uit pe documente și am făcut treaba 
asta. Despre ce spuneți dv. eu știu că, într-adevăr, două numere cadastrale au fost 
cumpărate de la 2 proprietari, dar sunt cu numere cadastrale și au făcut obiectul unei achiziții 
de către Primărie în baza HCL. Aici în material se vorbește de 2 terenuri cu numere 
topografice, nu cadastrale, care unul face obiectul unei adeverințe de la OCPI, în sensul că 
este în evidența lor ca nu știu ce drum și încă 23 mp din alt nr. topografic, la care se propune 
introducerea în baza unei adeverințe eliberată de Comisia de fond funciar Aleșd, că nu a 
făcut obiectul retrocedării, nu a fost revendicat la legile fondului funciar. Este o informație 
eronată pe care ne-ați transmis-o. Vă rog să o reevaluați, nu este vorba de drumul ăla care l-
am cumpărat,  este vorba despre alt drum și eu nu știu despre care drum este vorba.” 
Dl.  viceprimar : „Din cunoștințele mele nu este vorba despre drumul care l-am cumpărat, ci 
despre drumul inițial, era un drum mai mic și pe lângă ăsta, drumul către Bonavilla pe cele 2 
părți, s-a cumpărat 2 proprietăți, și este în continuarea drumului care duce la sanatoriu.” 
Dl cons. Cipleu: „Păi, acuma m-ați băgat și mai rău în ceață. Dacă existau de ce am 
cumpărat lângă el?” 
Dl.  viceprimar : „Am cumpărat ca să lățim, era de 3 m, foarte îngust.” 
Dl cons. Cipleu: „Eu știu ce s-a discutat atunci, că eu nu am fost de acord cu prima achiziție 
acolo, tocmai pentru că nu avea o lățime pentru drum.” 
 Dl.  viceprimar : „Așa ne-a spus George!” 
Dl cons. Cipleu: „Și v-am spus și atunci că de aceea n-am fost de acord, că am fost pus în 
situația să achiziționez după aceea un teren la aceeași valoare cu care am luat-o de la 
celălalt, în loc să vin cu ele la pachet, așa cum am rugat de mai multe ori. Eu știu că cele 2 
nr. cadastrale pe care le-am achiziționat au fost suficient pentru edificarea drumului și, încă o 
dată, documentele pe care se propune aici a intra în domeniul public sunt o adeverință de la 
OCPI și una de la Comisia de aplicare a legilor fondului funciar, nicidecum contractele, 
nicidecum numerele cadstrale - deci nu este vorba despre același lucru, haideți să lămurim! 
Eu în condițiile astea vă spun clar că nu votez pe așa ceva, nu vreau să votăm aici pe 
induceri în eroare. Ori ne lămuriți clar despre ce este vorba, ori eu nu votez, deci nu este 
vorba despre drumul ăla. Astea vreți să le băgați în domeniul public pe niște adeverințe, nu 
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pe contracte, acelea le-am cumpărat. Că mai e un drum pe lângă el, unde a trebuit să 
cumpărăm de la SC Capitalist, o bucată care era folosit ca drum și de la un cetățean. În 
momentul când am cumpărat drumul ăla și am întrebat eu dacă este drum de acces ați zis că 
drumul pe hartă... că a fost restituit în graba aplicării legilor fondului funciar, era undeva lângă 
„Melania”.” 
Dl.  primar : „Este o deplasare acolo, de câțiva metri care...” 
Dl cons. Cipleu: „Care câțiva metri, că am cumpărat câțiva metri lățime zdraveni!!!” 
Dl.  primar : „Mi-a explicat George că s-a defazat și a mers tot așa. S-a prins defazarea asta 
acolo dar...” 
Dl cons. Cipleu: „Vreau niște detalii mai serioase, și drumul ăsta să aibă niște repere aici, 
este făcută o schiță... că de aceea n-am înțeles!” 
Dl.  primar : „George nu a putut veni că a murit taică-său.” 
Dl cons. Cipleu: „Știu, sincere condoleanțe îi transmit și eu am avut probleme dar... Nu, eu 
nu sunt lămurit din explicațiile dv.” 
Dl.  primar : „L-am sunat și asta mi-a explicat, că este drumul de la „Bonavilla” care iese la 
sanatoriu.” 
Dl cons. Cipleu: „Încă o dată, ăla a făcut obiectul unei achiziții și nu a unor adeverințe de la 
OCPI și Comisia de fond funciar.” 
Dl.  primar : „Votați conform conștiinței dv.” 
Dl cons. Caracoancea: „Ăla pare mult mai mult decât pare trecut în acte aci!” 
Dl cons. Gal: „Ăla era o parcelă, ăsta este zona scurtă de lângă.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8 
voturi pentru, 9 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 

hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr 

cadastral 101271 înscris în CF nr. 101271 Aleșd, în suprafață totală de 6367 mp, proprietate 

privată a 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.  primar : „Este vorba de terenul de la drumul spre Arena Sportiva. Săptămâna trecută a 
fost dl Țurcanu de la ANL și fiind noi prinși acolo de câțiva ani cu un bloc ANL am mers pe 
ideea construcției unui bloc de apartamente de 24 de apartamente pentru tineri, care trebuie 
să fie în domeniul privat deoarece se vând, - așa ni s-a spus să-l trecem, și un bloc pentru 
funcționari, pentru poliție, spital, primărie, profesori. Exact bloc în oglindă tot de 24 de 
apartamente, care trebuie să fie în domeniul public deoarece nu se va vinde niciodată, va fi 
pentru funcționari.” 
Dl cons. Dubău: „V-am spus și aseară, dar vă spun și acum, ca să rămână în conștiința 
colegilor. Să radiați că aveți acolo o autorizație de construcție - spitalul vechi. Radiați-o, că o 
să mergeți la București...” 
Dl.  primar : „Radiem, s-au sesizat și dânșii, aveți dreptate.” 
Dl cons. Dubău: „Normal, dar era nasol dacă vă sesizau când erați cu proiectul acolo, la 
rând.” 
Dl.  primar : „Aveți perfectă dreptate, trebuie radiată autorizația pentru fostul spital.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
17 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 157, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă: „Avem o prezentare de la SC Salubri.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl.  primar : „Ne-ați prezentat-o!” 
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Dl. dir Sava.: „Întrebări dacă aveți și vă promit că deschiderea față de informațiile privind 
Salubri vor fi mult mai dese pentru Consiliul local de-acum încolo.” 
Dl cons. Caracoancea: „Este Consiliul de administrație și Adunerea generală a acționarilor, 
cât de mult își fac datoria și cât de mult sunt băgați în seamă. Mi se pare că toate haosurile 
care s-au creat la Salubri se datoresc și acestei funcționalități a ierarhiei, care este. Ceea ce 
se întâmplă la Salubri este un istoric care aduce numai buline negre pentru Salubri. Am fost 
surprins când am auzit că trebuie încasați atâția bani și nu se încasează. Motivul, pentru că 
societăți sunt prea puține în teritoriu și cele mai multe datorii le avem de la persoane fizice. 
Nu mă pot împăca cu piederile, spuneați dv. data trecută, de 57%. Eu propun ca la 3 luni de 
zile să vină chiar și reprezentanții AGA și a CA să ne prezinte niște concluzii, ca să vedem și 
noi, că așa noi tot ridicăm mâna - mai dăm 1 milion, mai dăm 2 milioane, mai cumpărăm nu 
știu ce. Și vă spun și cu mașina aceea, - nu sunt de acord să nu cumpărăm, dar nu rable. Am 
rămas surprins și de mașina aceea roșie, se vede că sunt oameni neprofesioniști care 
cumpără utilaje. Cu banii care ați dat pe asta ar fi trebuit să fie cu o benă dublu de lungă la 
ceea ce ați spus c-o folosiți, îmi pare rău!” 
Dl cons. Dubău: „Asta a fost la reducere, că-i lovită de grindină.” 
Dl.  primar : „Pentru basculare nu putea fi cu benă mai lungă.” 
Dl cons. Dubău: „Nu mai lungă, mai înaltă.” 
Dl cons. Cipleu: „Este și mai lungă...” 
Dl cons. Gal: „Consiliul de administrație la 3-6 luni are de făcut niște rapoarte și o să le 
aducă în Consiliul local .” 
Dl cons. Caracoancea: „Sunt consilier din martie și n-am văzut niciun raport.” 
Dl.  primar : „Ai rapoarte aici, și data trecută a adus...” 
Dl cons. Dubău: „Dv. le cuantificați ca și cantitate, că de citit nu le citiți.” 
Dl cons. Cipleu: „Ăsta nu-i raport, asta-i „răclămație”, dl Primar!” 
Dl. dir Sava.: „În legătură cu CA, probabil că am adus un obicei mai altfel decât cel de aici. 
În fiecare lună convoc CA, dacă trebuie, dacă nu - dat fiind situația care este în fiecare lună. 
Discutăm ce s-a făcut și ce urmează să se facă luna viitoare. Iar ce trebuia făcut în perioada 
anterioară ,- 1-2 ani- facem acum în ultima 100 de metri. Dacă doriți, începând de la 
convocator, vă fac un dosar cu toate problemele, se păstrează la unitate și avem și un 
responsabil, dl Bordaș, președintele, care vă poate confirma că facem ședință în fiecare 
lună.” 
Dl. Bordaș: „Chiar și de 2 ori și de 3 ori.” 
Dl cons. Caracoancea: „Să vedem rezultate. Colectarea banilor de la populație, poate sunt 
oameni la care de 2-3 luni n-a ajuns factura...” 
Dl. dir Sava.: „În asta am intervenit eu când am ajuns la Salubri - stăteau 4 casierițe într-un 
birou și așteptau să vină lumea să plătească. Eu am trimis 3 pe teren, să bată din casă-n 
casă, și una am fixat-o aici la Primărie.” 
Dl cons. Dubău: „Vă dau o sugestie, decât să umblați cu colindul pe la uși făceți un protocol 
cu Poșta Română, să vă încaseze facturile și să vi le distribuie, să vedeți dacă nu ieșiți mai 
ieftin!” 
Dl. dir Sava.: „Nu se poate, pentru că acel casier încasator trebuie să facă și contracte.” 
Dl cons. Dubău: „Contracte nu faceți în fiecare zi, contractele se termină la un moment dat.” 
Dl. dir Sava.: „Și se schimbă.” 
Dl cons. Dubău: „Eu v-am dat o sugestie, pentru că facturile le trimiteți în fiecare lună. Dacă 
o să umble creanga cu facturile vă spun eu că azi merge cu facturile dar nu o să încaseze de 
la fiecare, mâine consumă iar motorină să meargă pe sate după încasări. Eu zic să mergeți 
dv. cu bicicleta până la Bulz, să vedeți dacă-i rentabil. Eu v-am dat o sugestie - pentru 10 
bănuți vă duce poșta facturile, pentru alți bănuți vă încasează facturi.” 
Dl. dir Sava.: „Creanțele de care vorbea dl Consilier : este vorba de creanțe istorice, cele de 
4-5 luni de zile cu care vom ajunge în instanțe să recuperăm. Pașii i-am făcut, i-am somat pe 
rău platnici, urmează să-i sistăm de la servicii și să-i dăm în judecată pentru că acei mulți 
bani sunt de la rău platnici de mai mult de 60 de zile sau 90.” 
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Dl cons. Cipleu: „Eu înțeleg că dv. le ziceți istorice, dar le faceți istorice cam repede, la 4-5 
luni - că noi nici acum nu ne-am lămurit cum a fost cu revoluția în 30 de ani! Urmează să ne 
lămurească istoria, -una la mână. A doua chestie, apropos de CA, faceți ședință cu dânșii și 
rugați-l pe dl Primar să convoace vreo 2-3 consilieri din ăștia personali, și când îi aveți pe toți 
acolo să le spuneți că sunt vinovați de ce s-a întâmplat cu Salubri, că nu Consiliul local, așa 
cum v-am demonstrat și o să vă mai demonstrăm, Consiliul local și-a făcut datoria, în sensul 
că a achiesat la ce i s-a propus și a luat măsurile necesare și suficiente ca Salubri să fie un 
operator zonal. Acuma, că managementul nu s-a efectuat prin Consiliul local, eu vreau să 
lămuresc lucrurile astea, că ne-ați spus de 2 ori că Consiliul local a ales: nu, Consiliul local a 
adoptat niște hotărâri în baza unor materiale care i s-au prezentat. Și mai discutăm la 
majorarea de capital, că am făcut majorare de capital pentru niște utilaje care nu mai sunt în 
patrimoniul Salubri.” 
Dl cons. Dubău: „În mai puțin de 2 ani.” 
Dl cons. Cipleu: „Adică Consiliul local a acceptat să majoreze capitalul în vederea înzestrării 
Salubri, iar Salubri prin conducere a înțeles să le înstrăineze. Mă rog, așa cum a zis dl 
Caracoancea, a cumpărat rable și a fost obligată ca după o scurtă perioadă să le tragă pe 
dreapta. Păi, hai să vedem cum se fac lucrurile la Salubri, cum se iau deciziile, că eu de-aia 
am cerut un plan, să vedem ce vrem să facem, că și azi ni se cer niște sume pentru 
repornirea restaurantului. Bun! Văd acolo lustre, ghiuvete, bar, bucătărie - dar un miniplan de 
afaceri scurt, să văd repornit restaurantul, dar ce vrea el să facă pe piață? La care segment 
se poate adresa? Cum preconizăm să amortizăm măcar investiția, că nu ne propunem să 
facem profit, doar vine la Consiliul local...Dați-mi suma asta! Păi, dacă nu votați, nu vreți să 
redresăm Salubri. După ce am votat, vine vreun manager și zice : Consiliul local, sunteți de 
vină că-i Salubri în faliment. Păi, haideți fiecare să-și asume ce face. Mulțumesc!” 
Dl cons. Vas: „Am și eu o întrebare: În cazul în care la următoarea ședință se aprobă 
majorarea de capital, aveți de gând să măriți tarifele pentru cetățeni sau nu? Ați zis că sunt 2 
variante: ori măriți tarifele, ori să primiți bani.” 
Dl. dir Sava.: „Din mărirea de capital se face dotarea,- susținerea activității se face din tarife. 
Activitatea care s-a făcut aici până acum a fost acoperitoare, probabil în 2014, fiind ultimul an 
când s-a mai umblat la acele tarife. De atunci, a evoluat foarte mult salariul minim pe 
economie și toate cheltuielile care țin de aceste tarife și în plus față de asta cheltuiala 
aferentă opririi Holcimului, pentru că arderea - deci prin ardere se rezolvau la Aleșd problema 
deșeurilor în proporție de 70%. Eu voi fi obligat acum prin Holcimul închis să duc totul la 
Oradea, acest plus trebuie acoperit prin tarife, iar ce cer eu prin mărire de capital este 
dotarea tehnică necesară transportului la Oradea.” 
Dl cons. Dubău: „Acuma având în vedere această realitate, sper că nu mai aducem gunoaie 
de prin alte părți, ca să nu facem muncă de Sisif pe banii noștri. 
 Dl. dir Sava.: Am sistat de o lună jumate... 
Dl cons. Dubău: Eu am aprobat, mi-am făcut datoria, mi-am făcut datoria - dar am niște 
emoții cu licitațiile astea. Într-un an jumate nu s-a reușit să se facă, le-a respins acolo când a 
ajuns la SEAP. Sunt unii care se uită peste ele, am emoții vă spun sincer.” 
Dl.  primar : „Avem acuma.” 
Dl cons. Pavel: „Am o rugăminte...” 
Dl cons. Dubău: „Sper să fie luată în serios etapa asta.” 
Dl cons. Pavel: „Ca o încheiere, aștept și eu ședința cu majorarea de capital, cred că ar 
trebui ca pe problema cu Salubri să mai lăsăm discuția, că ce a fost, să mai vedem și înainte. 
Eu cred că actualul manager și cu echipa lui va trebui să ne demonstreze tuturor ceea ce va 
face de acum încolo. Am ajuns la concluzia toți că a fost un dezastru, dar haideți să vedem și 
în viitor și să sperăm că dl. manager ne va prezenta lucrurile pozitive în activitatea 
următoare.” 
Dl cons. Cipleu: „Dl. coleg, apreciez opinia dv. de a privi numai în viitor, dar a spus cineva o 
vorbă că „Cine nu-și cunoaște istoria riscă să o repete”. Și poate că-i bine să o tot amintim, 
ca să n-o repetăm, pentru că ați văzut că dl. director a zis că alea peste 4-5 luni sunt istorie, 
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deci istoria este foarte aproape de noi. Eu zic să n-o repetăm și să ne aducem aminte ce s-a 
greșit atunci poate n-o mai facem încă o dată.  .” 
Preşedintele de şedinţă: „Eu vă propun să-i mulțumim d-lui Director pentru materialul 
prezentat și răspunsul la întrebări și să trecem la punctul „Diverse” dacă sunteți de acord.” 
Dl cons. Vancea D.: „Dar cu punctul 13 ce facem?” 
Preşedintele de şedinţă: „Punctul 13 era pentru comisii. Studiul de caz sau nu știu cum să-l 
numesc.” 
Dl.  primar : „Omul s-a adresat Consiliului local și trebuia să inițiem un proiect de hotărâre 
sau ceva.” 
Dl cons. Dubău: „Dar recunoașteți că nu-i un proiect de hotărâre, n-avem ce să discutăm.” 
Dl cons. Lang: „De ce să mai discutăm oportunitatea, din moment ce domnul în speță a 
făcut deja demersurile la terenul respectiv, niște lucrări.” 
Dl.  primar : „Nu știu ce lucruri a făcut!” 
Dl cons. Cipleu: „A vrut să ne anunțe, ca nu cumva să ne luăm de el, că el deja lucrează.” 
Dl.  primar : „Nu-l cunosc, o să-l sune cine-l cunoaște, prima dată să se oprească și să intre 
în legalitate.” 
Dl.  primar : „Folosea altcineva terenul ăla?” 
Dl cons. Lang: „Nu, pe terenul pus în discuție a efectuat anumite lucrări.” 
Dl cons. Vancea D.: „Discutăm, da.” 
Dl.  primar : „Trebuie să discutăm, este un întreprinzător, are un bussines acolo, face niște 
hale, va plăti niște impozite, va angaja niște oameni!” 
Dl cons. Cipleu: „Eu sunt perfect de acord cu dv., dar întotdeauna să știți că cele mai bune 
rezultate se obțin prin disciplină, indiferent dacă ea se numește liberală. Și uitați-vă la 
„Marele aleșdean” pentru că, acuma dacă este investitor, nu poate să facă ce vrea pe 
domeniul orașului, că sunt toți...” 
Dl.  primar : „Nu am avut cunoștință.” 
Dl cons. Cipleu: „D-le, îi apreciem efortul și contribuția, - n-am nimic cu persoana, nici nu o 
cunosc, dar mie mi se pare că noi, Consiliul local și dv. ca primar, primul lucru la care ar 
trebui să ne aplecăm este să administrăm acest domeniu public și privat în orașul ăsta. Nu 
să-l administreze altcineva și după aceea să ne cheme la o discuție,- dacă lucrurile stau așa 
cum ne-a prezentat colegul, eu nu știu că n-am fost acolo!” 
Dl.  primar : „Am să pun să fie contactat și să se oprească până când intră în legalitate.” 
Dl cons. Vancea V.: „Este aproape gata, dl. Primar!” 
Dl cons. Cipleu: „Mai trebuie să pună gardul și este gata.” 
Dl.  primar : „Ce face? Deranjează ceva oameni?” 
Dl cons. Vancea V.: „Da, oamenii, o să vină și la dv., stați liniștit!” 
D-na secretar: „Acel teren, dl. Primar, n-o să poată fi concesionat niciodată pentru că este 
domeniu public cea mai mare parte din suprafață.” 
Dl.  primar : „Licitație!” 
D-na secretar: „Licitație! Ok. Pentru ce destinație? 
Dl.  primar : „Nu știu, pentru ce cere omul.” 
D-na secretar: „Spațiu verde, pentru spațiu verde, știu că este contract în derulare. Nu este 
contract în derulare de prestări servicii pentru așa ceva? Dl. Sava, este sau nu este?” 
Dl. dir Sava.: „Este!” 
D-na secretar: „Și-atunci, scoatem la licitație iarăși la altă persoană fizică sau juridică spațiu 
verde de întreținut?” 
Dl.  primar : „Asta vrea?” 
D-na secretar: „Exact asta vrea, dl. Primar și să împrejmuiască și să-l întrețină, nu vrea să 
construiască!” 
Dl cons. Vancea V.: „A fost un canal acolo, a băgat un tub...” 
Dl.  primar : „O să trimit mâine dimineață să vadă ce-i acolo.” 
D-na secretar: „Omul vrea concesiune directă, ceea ce nu este legal. Concesiune  directă se 
poate pentru extinderea unei construcții. Aici nu se dorește construcție, se dorește 
împrejmuire spațiu verde. Eu de-asta n-am făcut proiect de hotărâre, pentru că nu-l avizam 
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de legalitate. Și atunci a zis George: hai să-l băgăm la comisii, să vedem punctul de vedere! 
Nu este legal, clar!” 
Dl.  primar : „Cum poate intra în legalitate dacă vrea să facă ...Și este gol terenul ăla, va plăti 
taxe pe el!” 
Dl cons. Vancea V.: „Da, dar poate mai este și altcineva care vrea!” 
D-na secretar: „Nu mi se pare oportun.” 
Dl.  primar : „Il scoatem la licitație.” 
D-na secretar: „Se face un studiu de oportunitate, caiet de sarcini.” 
Dl cons. Dubău: „Revenim la aceeași discuție, - când venim pe masa Consiliului nu venim 
cu prostii, venim cu lucruri serioase.” 
Preşedintele de şedinţă: „Am deschis punctul „Diverse”. 
Dl cons. Cipleu: „Pe scurt, vreau să solicit o dare de seamă din partea contabilului șef. Am 
fost curios pentru că tot văd rectificările astea bugetare, că tot apelăm la excedentul anilor 
anteriori. Am căutat, m-am informat și am constatat că la 31.12.2015, conform raportului de 
exercițiu, situația disponibilităților bănești ale orașului Aleșd se prezenta astfel: sold cumulat 
la 31.12.2015-Trezoreria Aleșd- 1.280.240, 62 lei, sold cumulat la 31.12.2015 CEC Aleșd- 
410.772.58 lei, sold cumulat la 31.12.2015-Banca Transilvania- 899,734 lei, cu un total de 
disponibilități de 2.590.747,20 lei. Având în vedere că în exercițiul curent al anului 2016 când 
s-a produs schimbarea ați avut aproximativ 1 milion lei excedent.” 
Dl.  primar : „Nu, 8.400 în Trezorerie - 8.380.” 
Dl cons. Cipleu: „Îi solicit d-lui Dem să ne prezinte situația acestor disponibilități bănești.” 
Dl.  primar : „Vă spun eu acuma.!” 
Dl cons. Cipleu: „Nu, vă rog să-i solicitați să-i prezinte frumos.” 
Dl.  primar : „De banii de la depozite, sunt exact acolo.” 
Dl cons. Cipleu: „Că eu nu aș vrea ca acest excedent care parte s-a construit prin 
neefectuarea unor lucrări să-i investim în niște chestiuni serioase și dacă...Vreau să-l cunosc 
la zi, că poate fac niște propuneri în sensul ăsta. Sunt niște lucrări de făcut, astfel încât 
orașul să devină oraș.” 
Dl.  primar : „Sunt lucruri de cofinanțat, că și așa ne bărbierește acuma și excedentul ni-l 
bărbierește și IBG-ul.” 
Dl cons. Cipleu: „Solicit totuși să-mi prezinte un raport asupra modului în care a fost utilizat 
acest excedent de la 31.12.2015 ,conform raportului de exercițiu, conform căruia ...Am citat 
din el.” 
Dl cons. Vancea D.: „La „Diverse” am și eu, după obicei și sper să scap de obiceiul ăsta. 
Rog în continuare pe dl. Primar să ia măsurile care se cer pentru pensionarii angajați în 
Primărie. Mulțumesc frumos că cei 4 s-au simțit și au plecat, dar mai aveți unul, pe care...     
I-am luat fișa postului, i-am citit-o, nu se încadrează în ea, i-am solicitat șefului lui direct 
informații despre dânsul. El spune că deocamdată nu are ce să-i dea de lucru.” 
Dl cons. Dubău: „Suntem casă de binefacere?” 
Dl cons. Vancea D.: „Am verificat un pic și la...Mă văd nevoit să-l mai rog pe dl. Primar să ia 
în considerare tinerii din orașul Aleșd” 
Dl.  primar : „Da, tinerii!!! Repatizați de ANFP, - când o să vină ăla, când o să vină ăla din 
Beiuș pentru certificatul de deces sâmbăta și duminica, o să-i dau numărul dumneavoastră 
ca să...Asta a fost cu tinerii din Aleșd, repartiție de la ANFP.” 
Dl cons. Vancea D.: „Nu prea are legătură acuma cu ..Nu ăsta era răspunsul pe care-l 
așteptam.” 
Dl.  primar : „Am organizat concurs și ANFP a spus că ne repatizează persoană din 
disponibilul din România.” 
Dl cons. Vancea D.: „Eu discutam despre altcineva, dl coleg Joldea poate să ne dea mai 
multe detalii despre persoană.” 
Dl cons. Vas.: „Dl. coleg, data trecută ai spus că ne spui și numele!” 
Dl cons. Vancea D.: „Numele despre care vorbim acuma? Am înțeles că-l cheamă Molnar, 
domnul Molnar, nu-i un secret.” 
Dl.  primar : „Este angajat prin concurs, astă vară a fost pază aici la Primărie.” 
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Dl cons. Caracoancea: „.Nu contează despre cine-i vorba, aveți doi consilieri personali, 
totuși 8 ore pe zi, ce fac ăștia?” 
Dl.  primar : „Unul se ocupă de ajutorul social și unul se ocupă de un an de muncitori și mai 
facem câte ceva cu ei.” 
Dl cons. Caracoancea: „Sunt doi.” 
Dl.  primar : „Unu-i cu jumătate de normă iar celălalt cu normă întreagă.” 
Dl cons. Caracoancea: „Câți avem plătiți din ajutorul social?” 
Dl.  primar : „Vă sun mâine și vă spun.” 
Dl cons. Dubău: „Eu vreau să vă aduc aminte că a existat o hotărâre la un moment dat în 
Consiliul local prin care s-a aprobat înființarea postului de city-manager, din păcate aici de 
nefață. Atunci mi-am exprimat îndoiala la necesitatea acestui post, încercând să spun că nu-i 
necesar.” 
Dl.  primar : „Vă pare rău că se mai face câte ceva...” 
Dl cons. Dubău: „Aș vrea să se facă câte ceva, deocamdată sunt de noroi pe talpă. Veniți 
aici în Consiliul local și dv.:  aia nu știți, aia n-ați citit...” 
Dl.  primar : „Le cam știu, dl. consilier...” 
Dl cons. Dubău: „Dacă tot este vorba de această funcție, dincolo de numele persoanei, 
poate ne onoreză cu prezența și ne mai răspunde la întrebări.” 
Dl.  primar : „Dar la comisii vă onorează...” 
Dl cons. Dubău: „Păi, uite că unii colegi au întrebări punctuale, la care nu se poate 
răspunde.” 
Dl.  primar : „Puteau să-l întrebe ieri.” 
Dl cons. Dubău: „Dl. Primar, am întrebat ieri câte certificate fiscale s-au eliberat și mi s-a 
spus că o să aflu până azi. Cum ați aflat dv., am aflat și eu.” 
Dl.  primar : „Dl. Viceprimar a făcut raportul.” 
Dl cons. Dubău: „Dl Viceprimar, apreciez efortul.” 
Dl cons. Cipleu: „Dl Ursu. N-a făcut dl. Viceprimar, dl. Ursu Florian a semnat!” 
Dl cons. Vancea D.: „De acord.”  
Preşedintele de şedinţă: „Îl avem pe masă.” 
Dl cons. Cipleu: „Este o informație falsă, este semnat de Urs Florian.” 
Preşedintele de şedinţă : „Dacă mai sunt discuții... Dacă nu, vă mulțumesc și declar ședința 
încheiată!” 
 
 
 
Președintele de ședință,                                                                        Secretar, 
Joldea Ioan                                                                                            Lauran Nicoleta 


