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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 30.05.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd conform 
dispoziţiei primarului nr. 208 din 24.05.2017. 

 Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. consilier Varadi Zsolt.  
 La şedinţă sunt prezenţi un numar de 15 consilieri din cei 17 în funcție, 2 absenți (dl. 
Mănoiu Cătălin și d-șoaraScorțe Monica). 

Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua, voi deschide ședința ordinară din 30.05.2017. Pentru 
început doresc să votăm procesul verbal al ședinței anterioare din 27.04.2017.  
-Dacă sunt observații la procesul verbal? Dacă nu, vom trece la vot: Cine este pentru? 
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al ședinței din 27.04.2017, care se 
aprobă cu 15 voturi pentru, astfel adoptându-se Hotărârea nr.59 care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Trecem la ordinea de zi conform dispoziției primarului orașului 
Aleșd nr. 208 din 24.05.2017. La punctele de pe ordinea de zi dacă cineva mai are de 
completat? Vă rog! 
Dl cons. Gal : „Proiectul nr.3 se retrage de pe ordinea de zi.” 
Preşedintele de şedinţă: „Deci proiectul nr. 3 se retrage de pe ordinea de zi.” 
Dl cons. Dubău : „Deși, dl. Primar este inițiator!” 
Dl.  primar : „La 3, nu!” 
Dl cons. Dubău : „Ia uitați-vă!” 
Dl cons. Gal : „Da.” 
Dl.  primar : „Bine, îl retrag!” 
Preşedintele de şedinţă: „Deci se retrage proiectul nr. 3.  Alte completări?” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a ședinței, mai puțin proiectul nr. 3 care 
a fost retras de inițiator, ordine de zi care se aprobă cu 15 voturi pentru, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr.60 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl.  viceprimar : „Eu la dezbateri n-o să votez la niciunul că s-ar putea să fiu în 
incompatibilitate.” 
D-na secretar: „S-a modificat legea 161/2003, dar în sensul doar că există o mică adăugare 
la acel articol, că nu poate să-și exercite calitatea de consilier local. Azi am primit de la 
Prefectură...” 
Dl cons. Dubău : „Eu știu că este o decizie a Înaltei Curți și am văzut și un punct de vedere 
al ANI, sunt lucruri total diferite. Când s-a publicat?” 
D-na secretar: „În MO din 2 sau 3 mai, s-a publicat legea și am înțeles că între timp Asociația 
Consiliilor Județene a cerut Ministerului Dezvoltării un punct de vedere vis-à-vis de starea 
asta de incompatibilitate, ei au declinat-o spre ANI, și ANI a răspuns că nu, nu este 
incompatibilitate. Azi am primit răspunsul.” 
Dl cons. Dubău : „Există o incompatibilitate în legea 215, expresă, care a fost tratată și de 
ANI și de Înalta Curte care explică că nu există nicio incompatibilitate.” 
D-na secretar: „Asta este o modificare nouă, dar doar atât, că viceprimarul nu poate să-și 
exercite calitatea de consilier local, calitatea și functia.” 
Dl cons. Dubău : „Dar în ce contex, nu-mi puteți spune formularea?” 
D-na secretar: „Am adresa sus, n-o am aici. În momentul în care îți exerciți calitatea de 
cosilier ți-o exerciți prin vot- singura problemă este să nu ia indemnizația.” 
Dl.  viceprimar : „Se poate înțelege și așa, eu am vorbit cu un avocat și a zis că nu.” 
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D-na secretar: „Este, să nu ia indemnizația ca să nu fie de 2 ori remunerat.” 
Dl cons. Dubău : „Aici a existat și discuția.” 
D-na secretar: „Exact, ceea ce nu se pune problema.” 
Dl cons. Dubău : „Nu există indemnizație pentru calitate de consilier înseamnă că nu există 
incompatibilitate, iar din punct de vedere a lui ANI, care a mai făcut dezbatere, din punct de 
vedere a lui ANI făcea raport incompatibil dacă ia sau nu ia.” 
D-na secretar: „Dl. Viceprimar nu participă la vot, cum dorește dânsul!” 
Preşedintele de şedinţă: Bine, atuncivom trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd 
pe anul 2017.” 
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 : „Sunt sume venite de la Consiliul Județean cu destinația respectivă, 20.000 
pentru reparația Bisericii Catolice, 50.000 pentru Biserica Penticostală, 80.000 pentru drumuri 
și 70.000 pentru capelă la Biserica Baptistă Tinăud.” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi 
pentru, dl. viceprimar nu participă la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr.61 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 propunerea Consiliului local Aleșd în vederea 
desemnării membrilor în consiliul de administrație al SC Salubri SA Aleșd.” 
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 fac o discuție față de acest proiect, întrucât în 
redactarea lui s-a pornit de la niște premise greșite și o să mă explic, o să încerc să fiu cât 
mai coerent. Discuția se face în jurul competențelor, adică până unde se întind competențele 
Consiliului local cu privire la această procedură. Care sunt competențele Adunării Generale a 
Acționarilor și mai departe a Consiliului de Administrație, aici fiind vorba de numirea 
Consiliului de Administrație. În OUG 109 sunt prevăzute reguli clare, în HG 722 există o 
virgulă care, inițiatorii au considerat că în baza acelei virgule Consiliul local ar trebui să 
propună treaba asta. Eu vă spun că nu are sens, dar aș fi vrut azi pe ordinea de zi a 
Consiliului local să fie un alt proiect de hotărâre legat de Salubri, și anume conform OUG 109, 
art. 3, zice așa: Autoritatea Tutelară are următoarele atribuții-(legat de societățile comerciale 
în care statul sau unitatea administrativă este unic acționar), la lit. f), scrie așa: „să 
mandateze reprezentanții săi în Adunarea Generală a acționarilor, să negocieze și să aprobe 
indicatorii de performanță financiari, nefinanciari pentru CA.” Astăzi trebuia să avem pe masă 
un proiect de hotărâre, dacă este așa mare urgență și nu a putut să tranșeze problema AGA, 
cum eu consider că trebuia tranșată. Ne implicăm unde nu trebuie și nu ne facem treaba 
unde trebuie. Astăzi trebuia să avem un proiect de hotărâre unde noi, onoratul Consiliu local, 
trebuia să dăm un mandat celor 2 reprezentanți ai noștri în AGA, prin care să stabilească 
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indicatorii de performanțăfinanciari și nefinaciari pentru viitorulCA. Acești indicatori trebuiesc 
prinși în contractul de mandate, care se va semna cu noii administratori care au fost 
selecționați. Ce mă deranjează pe mine, că treaba asta nu-i făcută până azi, deși, dacă ne 
uităm în raportul de specialitate, avem o adresă din 07.10.2016 din partea Societății 
Romarketing, care a făcut selecția respectivelor persoane care au participat la selecția pentru 
calitatea de membru în CA, și în 07.10.2016, Salubri primește raportul final de la firma 
Romarketing, care o înștiințează că, conform procedurilor legale, și-au terminat activitatea și 
concluziile raportului lor, plus că persoanele care sunt trecute aici sunt apte să îndeplinească 
calitatea de membru în CA. Nu știu din ce motive din 07.10.2016, până azi 30.05.2017, nu s-a 
reușit în Consiliul local, sau să ajungă pe masa Consiliului local spre discuție, un proiect de 
hotărâre prin care noi să dăm mandat cu privire la ceea ce așteptăm de la această societate 
și de la membri din CA adică acei indicatori. Ca să vă spun de ce sunt importanți acei 
indicatori, inclusiv remunerația membrilor CA, are 2 componente, una fixă care se stabilește 
prin contractul de mandat, și una variabilă. Remunerația variabilă, conform legii, se 
raportează exact la acești indicatori, deci noi, dacă stabilim indicatorii economici și tehnici la 
cei 7 indicatori, în momentul când îi stabilești, stabilești și ponderea procentuală la care se 
raportează acea indemnizație variabilă. Nu mai departe, evident importanța lor este foarte 
mare, deoarece acești membri ai CA trebuie să urmărească realizarea acelor indicatori, este 
și în interesul lor financiar, pentru că de aceea depinde remunerarea lor pe partea variabilă, și 
pe de altă parte, Consiliul local care este acționar unic al acestei societăți și nu înțeleg de ce 
din octombrie până azi noi nu avem o discuție cu privire la acest aspect. Nu mai spun că 
bugetul societății, care trebuie aprobat de AGA, nu are prevăzuți banii pentru remunerarea 
acestor membri din CA,,- lucru de neacceptat, de neacceptat. Deci, avem o procedură 
finalizată din octombrie 2016, sunt 7 luni,- 8 luni, de aceea azi chestiunea care este pe 
ordinea de zi putea fi rezolvată de către AGA, pentru că există bază legală, investirea acelor 
persoane se poate face de AGA pentru că permite legea, iar noi astăzi trebuia să discutăm 
acei indici de performanță și să stabilim că, pe baza lor, AGA să poată face contractele de 
mandat. Contractele de mandat, cum sunt puse aici la documente, sunt schema, schemelor. 
Nu au date concrete. Știe cineva de aici cât ar trebui să fie cuantumul, de 
exemplu,indemnizația unui membru din CA? Știevreunul dintre dv. că s-a făcut vreo discuție 
cu privire la indemnizația pe care ar trebui să o primească noul director general, - pentru 
acela probabil va trebui să numim un interimar și va trebui făcută în astea 4 luni o selecție, 
deci, noi azi, dacă trebuia să facem o discuție despre AGA și CA al Salubri, trebuia să avem 
discuția relativ la aceasta. Chestiunile procedurale de numire se puteau tranșa din octombrie 
în Adunarea Generală dacă documentele ajungeau pe masa Adunării Generale a Asociațiilor. 
Nu mă pronunț asupra acestui aspect, că nu știu dacă au fost sau nu pe masa lor aceste 
documente. Mă pronunț asupra a ceea ce văd astăzi, deci din octombrie avem selecția făcută 
și nu știu de ce nu a numit CA, de aceea nici nu primesc argument că e prea târziu și trebuie 
să facem ceva, avem bază legală care spune cine ce are de făcut. Încă o dată, noi astăzi,-, și 
nu astăzi, ieri, -,acum 1 lună, acum 5 luni, - puteam să discutăm despre acești indicatori, 
despre contractul de mandat, despre întinderea dreptului și obligațiilor fiecăruia dintre 
executivii care urmau să fie numiți acolo, din aceste motive nu voi vota această hotărâre 
pentru că nu o consider necesar a fi votată de Consiliul local și aștept cât mai repede pe 
masa Consiliului local proiectul de hotărâre cu ceea ce este necesar, la care avem noi 
atribuții, scrie aici în lege, noi trebuie să dăm un mandat special în AGA cu privire la acei 
indicatori de performanță, adică ce așteptări avem noi de la Societatea respectivă, cât să fie 
profitul, cât să fie durata de încasare medie,  - nu știu, câte contracte noi, trebuie să 
aducă.Mulțumesc!” 
Preşedintele de şedinţă:„Dacă mai sunt discuții…” 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi 
pentru, 2 abțineri, 3 consilieri nu participă la vot(dl.Vancea V., dl. Viceprimar, dl. Jurcuț C ), 
astfel adoptându-se Hotărârea nr.62 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Dl. Moraru Florin, manager Salubri:„Întrucât mâine este ultima mea zi de mandat, aș vrea 
să vă mulțumesc tuturor pentru susținere, indiferent de afinitatea politică a fiecăruia dintre dv., 
și să profit de ocazie să vă urez mult succes în activitatea pe care o desfășurați. Mulțumesc 
încă o dată! Fără lipsă de politețe, vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Vă mulțumesc!  
Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost retras de inițiator. 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „ Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al orașului 
Aleșd a unui sector de drum județean aparținând domeniului public al județului Bihor.” 
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 : „Am inițiat această hotărâre în urma cererii Consiliului județean, în urma unei 
hotărâri a Consiliului județean privind trecerea unor sectoare de drumuri din intravilanul 
localității, este vorba de strada Tudor Vladimirescu, inclusiv podul peste Valea Șoimul.” 
Preşedintele de şedinţă- „Dacă mai sunt observaţii...” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi 
pentru, dl viceprimar nu a votat, astfel adoptându-se Hotărârea nr.63 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 a două partizi constituite în fondul forestier 
proprietate publică a UAT Aleșd propuse a fi exploatate în anul 2017 și modul de valorificare 
a acestora.” 
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. : „Întrucât eu am lipsit ieri la comisii, aș vrea să-l întreb pe dl. Cipleu 
dacă vorbim despre partizi noi, care nu erau prinse pe lista...” 
Dl cons. Cipleu : „Da, este vorba de o partidă de igienă de 45 mc, organizată aproximativ în 
jurul Cetății.” 
Dl cons. Vancea D. : „Și o răritură...” 
Dl cons. Cipleu : „Și o răritură pe Valea Lion.” 
Dl cons. Vancea D. : „Deci astea nu erau discuțiile noastre de la vechile partizi.” 
Dl cons. Cipleu : „Nu, deci astea sunt alte partide decât cele din lista inițială. Așa cum v-am 
spus, de câte ori vor apărea partizi noi, vom veni și vor vota în Consiliul local aceeași 
procedură: stabilirea modului de valorificare, după care prețul, devizele de exploatare în 
funcție de destinație. Eu n-o să votez la ăsta, nu mai ies din sală, dar nu votez.” 
Preşedintele de şedinţă:„ Dacă nu mai sunt discuții să trecem la vot!” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi 
pentru, dl viceprimar și dl. cons. Cipleu nu au participat la vot, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr.64 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului identificat cu număr 
cadastral 104153, înscris în CF nr. 104153 Aleșd, în suprafață de 3528 mp situat în 
intravilan.” 
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.  primar : „Am să vreau să fac un mic amendament la art. 4 „care modifică și completează 
HCL nr. 62 din 1999, și va avea destinația de parcare.” 
Dl cons. Dubău : „Dacă-mi permiteți,o să propun și eu un amendament pe lângă cel propus 
de dl. Primar, o să doresc să propun un amendament, fac acest lucru din următoarele motive: 
deja au fost făcute câteva achiziții de terenuri în orașul Aleșd, avem și o expropriere, am avut 
mai multe puncte de vedere legat de legalitatea ei și, încercând să le explic colegilor de 
atunci că cea mai bună soluție era achiziționarea terenului și nu exproprierea lui, pentru că 
permitea o mai mare libertate cu privire la utilizarea terenului respectiv, s-a bătut din picior și 
s-a invocat o extraordinară de mare urgență. Drept dovadă, acea urgență după 3 ani nu s-a 
materializat și nu se poate materializa, tocmai datorită modului în care s-a luat acea hotărâre. 
S-a expropriat pentru a se construi un drum pe o lungime de câteva sute de metri pătrați și pe 
o lungime de 17 m, o minipistă de avioane, de aceea nu se face nimic. Iar acel teren care a 
fost expropriat pentru drum trece prin ștrandul orașului Aleșd, deci nu poate fi folosit pentru 
rezolvarea problemei juridice a ștrandului. Și atunci, ca să evităm noi astfel de povești și 
astfel de încâlceli, dacă executivul local consideră azi că există o urgență pentru 
achiziționarea acestui teren, identificându-i și destinația, aceea pe carea zis-o dl. Primar- 
parcare, nu? Atunci eu fac următoarea propunere, pentru că nu mi se pare normal ca noi ca 
și Consiliu local să cumpărăm terenuri ori de câte ori apare o aparentă necesitate și să nu 
urmărim materializarea motivației pentru care se cumpără aceste terenuri, pentru că numai 
luna trecută noi aflarăm că trebuie să-i construim unuia gardul pentru un teren pe care l-am 
cumpărat să facem drum. N-am făcut drumul, dar cea mai mare grijă a noastră este să-i 
facem omului gardul, n-aveam nicio obligație să-i facem gardul.... 

- D-na Secretar, avem copia după contractul de…” 
Dl.  primar : „Da, există gardul, dar nu facem gardul...” 
Dl cons. Dubău : „Vreau să văd și eu, pentru că noi, atunci când am hotărât prin Consiliul 
local să cumpărăm acel teren, să facem drum, după aceea am aflat că trebuie să facem 
gard.” 
Dl.  primar : „Mie mi s-a motivat că așa a fost o înțelegere.” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, dv. nu mergeți după motivări. Dv., ca și primar, trebuie să vă 
asumați...” 
Dl.  primar : „L-am scos din planul de achiziții.” 
Dl cons. Dubău : „Deci în acest contract scrie - încheiere de autentificare deci e făcut la 
notar, este un act autentic, este invocată HCL în baza căreia s-a cumpărat și scrie aici că 
UAT oraș Aleșd prin reprezentant, se obligă să construiască gard de împrejmuire pe limita de 
proprietate a imobilului descris mai sus.  
-D-le Primar cine v-a mandatat pe dv. să vă luați asemenea obligații? Dv., prin HCL, erați 
mandatat să cumpărați, nu să promiteți că faceți garduri, ăsta este un înscris autentic făcut la 
notar peste mandatul pe care l-ați primit de la Consiliul local, și ca să evităm astfel de 
dâmbovițene, propunerea mea este următoarea: introducerea unui articol în această hotărâre 
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care sună de felul acesta : „se mandatează primarul orașului Aleșd prin aparatul de 
specialitate cu realizarea obiectivului de investiție prevăzut la art. 4 din prezenta hotărâre într-
un termen de 12 luni de la adoptare, sub sancțiunea angajării răspunderii celor care, în ciuda 
atribuțiilor de serviciu sau a mandatului încredințat, nu duc la îndeplinire în tot sau în parte 
prevederile prezentei hotărâri”,- pentru că noi hotărâm și trebuie să avem garanția că ce 
hotărâm se și face, să nu ne mai trezim că noi hotărâm una și aflăm din târg căse face 
altceva, - este bășcălie, nu cumpărăm cu 2 lei terenul! Eu sunt de acord cu necesitatea 
parcării în zona respectivă, sunt de acord cu cumpărarea acelui teren, dar nu mai cumpărăm 
ca să nu urmărim ce facem. Încă o dată, pe T. Vladimirescu am cumpărat, - nu știu, sunt 
câteva luni de zile,  - n-am văzut nici gardul mișcat, nici drumul deschis, deși acolo avem un 
cartier și există necesitatea de mișcare a acelor oameni. Asta-i propunerea mea la acest 
proiect de hotărâre, acestea sunt condițiile în care sunt de acord cu această achiziție, altfel 
achiziționăm numai să achiziționăm,- vreau să și văd materializarea a ceea ce hotărâm noi 
aici.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu mai sunt discuții...” 
Dl cons. Cipleu : „Aș dori și eu câteva cuvinte...” 
Dl cons. Vancea D. : „Acuma, la propunerea d-lui Dubău, parte din ea poate să fie ok, dar 
referitor la terenul respectiv, eu zic că este un pic forțat, 12 luni să ne obligăm...” 
Dl cons. Dubău : „Dar sper că nu propunem 3 ani de zile...” 
Dl cons. Vancea D. : „Referitor și la propunerea d-lui Primar de a menționa pentru ce 
cumpărăm acest teren, eu cred că trebuie să lăsăm o plajă mai largă pentru acest teren și 
pentru oricare teren de dimensiunea, asta pentru că nu poți...” 
Dl cons. Dubău : „Eu nu sunt de acord cu dv. și vă spun și de ce! Astăzi s-a identificat 
necesitatea, da? Dacă necesitatea este să facem acolo parcare, și chiar este nevoie acolo că 
avem, și piață și ștrand în zona respectivă, deci există utilitatea, există și urgența, da? Le-am 
identificat, și toată treaba-i bună! Asta cu ”să vedem, că poate o să facem stație de antene 
satelit, - și să fim mai drăguți cu treaba asta”  nu sunt de acord, și vă spun de ce ? Încă o 
dată, noi votăm una și alții semnează altceva.” 
Dl.  primar : „Este o eroare acolo, da...” 
Dl cons. Dubău : „Nu știu, eu constat, nu fac nicio acuzație, mă uit pe documente. Încă o 
dată, s-a făcut o expropriere pentru crearea unui drum acolo, acum 3 ani de zile, da? Vreți să 
vă spun ce conține acel drum : pistă de biciclete...” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu știm, dacă puteți da detalii.” 
Dl cons. Dubău : „S-a expropriat terenul care pornește de la marginea bazinelor din ștrand, 
deci dincolo de gard, în interior și până la marginea terenului care se propune a fi cumpărat 
astăzi,are o lățime de 16 - 17 m, nu știu exact... S-a făcut un proiect în vederea exproprierii, 
că așa zice legea, s-a făcut un proiect care ocupă toată această suprafața, că nu se putea 
altfel expropria toată suprafața, pentru că legea este clară, pentru drum se face expropriere, 
culoarul de expropriere se stabileste conform proiectului. Proiectul acela, când s-a adoptat, 
unul dintre punctele acelui proiect scrie așa:„se aprobă indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție, se aprobă exproprierea pentru obiectivul de investiție de la punctul 
1”- lucruri serioase, nu așa, găinării.Să nu ne jucăm de-a primăria, dacă facem o treabă și am 
identificat o necesitate, și am identificat și sursa de finanțare, hai s-o facem până în capăt, să 
nu ne jucăm. Azi facem drum, mâine facem uliță, poimâine plantăm nuci, - nu există așa 
ceva.” 
Dl cons. Vancea D. : „Totuși, eu zic să nu îngrădim total...” 
Dl.  primar : „Haideți să-l lăsăm 18 luni, acolo,și să-l facem până la sfârșitul anului viitor, și 
parcarea, - să identificăm în bugetul anului viitor...” 
Dl.cons. Dubău : „Păi, haideți să cumpărăm terenul anul viitor, d-le Primar.” 
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Dl.cons. Gal : „Acuma nu cred că...avem și planul de achiziții, îți propui ceva, încă o dată, nu-
i sigur că o să-l faci, nu, da, îi așa...” 
Dl cons. Dubău : „A, vi se pare interesant acum planul de achiziții, lunile trecute când 
discutam despre importanța lui, ne zicea dl. Dem că nu-i așa.”  
Dl.cons. Gal : „Nu, nu este important planul de achiziții când îți propui ceva.” 
Dl.cons. Dubău : „Haideți să folosim aceleași argumente - cap-coadă.” 
Dl.cons. Gal : „Nu cred că m-ai auzit spunând altceva.” 
Dl.cons. Dubău : „Nu, eu mă refer la modul general, în urma discuțiilor care s-au purtat aici.” 
Dl.cons. Gal : „Din punctul meu de vedere...” 
Dl.cons. Dubău : „Da. Corect. Eu spun așa, atâta vreme cât astăzi...Care este valoarea 
financiară a...” 
Dl.  primar : „220- 230.000.” 
Dl.cons. Dubău : „Dacă azi găsim 230.000 pentru achiziția terenului ca să-l punem la dospit, 
înseamnă că trebuie să găsim și diferența ca să ne apucăm de treabă anul ăsta, - eu nu am 
spus să se termine anul ăsta. 
Dl.cons. Cipleu : „Dacă-mi dați voie, vă spun eu care este soluția, ea există, era gata să fie 
implementată, trebuie numai trans-mutată. Știți că acum 2 luni de zile am tot discutat aici 
niște „supterficii” unde eram gata să betonăm un hectar, aveam totul pregătit, aici este vorba 
de 3.500 mp care vor fi proprietatea Primăriei.” 
Dl.  primar : „Da, e o idee bună!” 
Dl.cons. Cipleu : „Atunci toate sponsorizările pe care erau dispuși să le acorde niște agenți 
economici, iacătă că le putem băga nu într-un hectar, ci în 3500 mp, și facem superparcare, - 
acuma dacă betoanele sunt pregătite...” 
Dl.cons. Dubău : „12 luni fiind un termen rezonabil, nu?” 
Dl.  primar : „O idee bună! Încă nu ni le-a aprobat, dar este o idee.” 
Dl cons. Cipleu : „Acuma, ăla cu dl. Gros, oricum cred că s-a rupt!” 
Dl.cons. Vancea D. : „Oricum,acuma trecând de termenele astea, 12 luni este un termen 
scurt pentru o investiție de genul ăsta. Câtă vreme noi avem propuse deja niște investiții 
pentru Primărie.” 
Dl cons. Dubău : „Dl.Primar zice că poate!” 
Dl cons. Vancea D. : „Cu siguranță, dar să-i dăm și un pic de timp, acuma ca să ne încadrăm 
și anul viitor. O parcare de 3500 mp nu-i mică!” 
Dl.cons. Dubău. : „12 luni să amenajezi 3500 mp! Nu-i mică dar, - realizabil.” 
Dl.cons. Vancea D. : „Sub aspectul ăsta, am zis să nu blocăm numai pentru parcare, că 
totuși, este ditamai terenul acolo.” 
Dl.cons. Dubău. : „Există urgența?” 
Dl cons. Vancea D. : „Există urgența, dar acuma câte locuri de parcare sunt urgente?” 
Dl cons. Dubău. : „Bun, dar tocmai ce am identificat un teren, rezolvăm o problemă.Hai să 
nu ne temem de ea!” 
Dl.cons. Caracoancea : „Hai să n-o terminăm, dar s-o începem.” 
Dl.  primar : „O putem balasta anul ăsta.” 
Dl.cons. Vancea D. : „Eu nu sunt de acord cu lucruri de genul ăsta, când începem un lucru 
trebuie să-l și terminăm.” 
Dl.cons. Cipleu : „Ideea este în felul următor: Există o inițiativă a unei achiziții de teren, da? 
În momentul când depășim faza Consiliului local, el este ca și achiziționat, da? Bun, în 
momentul când l-au achiziționat ai ceva cert, nu? Nu discutăm de contracte de colaborare cu 
Rewe România, ci discutăm de proprietate. Când discutam de contract de colaborare cu 
Rewe, aveam aici planșe color inclusiv cu becuri aprinse noaptea pe terenul de sport. Eu nu 
zic, poate nu-i pe toată... pe 3500 mp, dar haideți atunci să facem, dacă acolo voiam să 
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trecem peste aspectul contract neconform, aici nu știm ce să facem cu terenul. Mi se pare că 
lucrurile se tratează neuniform, ca să nu zic altfel. Adică, în momentul când eram gata să 
încheiem un contract de colaborare cu Rewe România, aveam gata planificate terenurile de 
sport, scenă mobilă și alte chestii - și acum, când avem posibilitatea să devenim proprietari, 
nu mai avem discuția pe câți ani! Definitiv, va fi proprietar orașul Aleșd. Bun, poate doriți să 
faceți sală polivalentă, haideți cu un proiect de sală polivalentă. Să știm ce facem acolo, - 
cumpărăm terenul doar ca să ne aflăm în treabă? Am mai cumpărat 2 terenuri la marginea 
orașului, unul că va fi bretea, dar nu se știe când, și unul chiar că nu se știe de ce l-am 
cumpărat.” 
Dl.  primar : „Deci ar trebui s-o facem anul ăsta, ca anul viitor să ne ocupăm de bretea, aveți 
dreptate!.” 
Dl.cons. Cipleu : „Nu știu, să ne ocupăm de unele din ele, dar să ne ocupăm de ceva, că nu 
ne ocupăm de nimic.” 
Dl.  primar : „Ne-am ocupat, că am identificat proprietarii...” 
Dl.cons. Dubău. : „Vă mai dau un exemplu: știți că am avut o discuție așa, pe care am pus-o 
sub formă de glumă, ca să nu fim prea încordați, când s-a discutat despre planul de achiziții, 
am zis așa mai în glumă mai în serios, că ne cumpărăm scenă, și nu știu ce, vreau să vă 
spun că Primăria, anul ăsta a achiziționat închiriere de scenă, - haideți să fim  coerenți în 
ceea ce facem.” 
Dl. cons. Dubău. : „Este adevărat, d-le Primar, ați închiriat scenă pe bani?” 
Dl.  primar : „Da! Pentru că... scena este foarte scumpă” 
Dl. cons. Dubău. : „Ne-am propus să cumpărăm, dar până la urmă închiriem. Când ați spus 
atunci „La ce îți trebuie ție scenă?” Îi mutăm la achiziție lucruri pentru parcare.” 
Dl. cons. Vancea D. : „Am găsit o formulă mai ieftină. Și ce spuneți de sfârșitul 2018 pentru 
terenul ăsta?” 
Dl. cons. Dubău. : „Eu nu sunt de acord. Eu v-am spus condițiile!” 
Dl. cons. Vancea D. : „Eu nu pot să fiu de acord cu 12 luni.” 
Dl. cons. Dubău. : „Eu sunt de acord cu achiziția, pentru mine asta reprezintă o garanție că 
nu ne jucăm de-a primăria.” 
Dl. cons. Vancea D. : „Trebuie să fim deschiși și trebuie să facem ceva pentru orașul ăsta.” 
Dl. cons. Dubău. : „Dl.Primar, prima dată când este de acord cu mine. Uite îl impulsionez!” 
Preşedintele de şedinţă: „Haideți să trecem la vot amendamentele!” 
Dl.  primar : „Haideți să votam amendamentul meu și haideți că-l susțin și pe celălalt 
amendament, să terminăm și cu proiectul ăsta și să încercăm să-l facem până anul viitor în 
vară.” 
Preşedintele de şedinţă: „Deci voi supune la vot separat cele 2 amendamente: primul 
amendament fiind „completarea la art. 4 cu destinația ”parcare”, propunerea d-lui primar. 
Supunem la vot primul amendament, care se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere, dl. 
viceprimar nu participă la vot. 
Voi supune la vot al2-lea amendament , al d-lui Dubău Călin, prin introducerea art. 5 și 
articolul 5 devine art. 6. Cine este pentru? Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și 
o abținere, dl. viceprimar nu participă la vot. 
 Mulțumesc! 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu cele două amendamente, 
care se aprobă cu 14, dl. viceprimar nu participă la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr.65 
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 modului de întocmire a Registrului agricol la 
nivelul UAT Aleșd.” 
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Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi 
pentru, dl. viceprimar nu a participat la vot, astfel adoptându-se Hotărârea nr.66 care face 
parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Mulțumesc! 
Având în vedere că nu avem punctul „Diverse” declar ședința încheiată! 
Mulțumesc! 
 
 
 
 

Președinte de ședință,                                                               Secretar, 
Varadi ZsoltLauran Nicoleta 
 
 

 


