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Consiliul local Aleşd 

 

                                                         PROCES VERBAL 

 

           Încheiat azi, 17.10.2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Aleşd 
convocată conform Dispoziţiei primarului oraşului Aleşd nr. 464/13.10.2017. Preşedinte de şedinţă 
conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului local este dl. cons. Gal cristian. 

La şedinţă sunt prezenţi 14 din 17 consilieri în funcţie, 3 absenți (dl.Vancea Tudorel, dl. Vancea 
Viorel și dl. Vas Nandor). 

La şedintă participă și dl. Dem Stelian, contabil șef în aparatul de specialitate al primarului. 

Preşedintele de şedinţã- „Stimaţi colegi, aţi fost invitaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului local 
care a fost convocată conform dispoziţiei primarului oraşului Aleşd numărul 464 din 13.10.2017.        
Începem prin a vota procesul verbal al şedinţei anterioare a Consiliului local Aleşd din 28.09.2017. 
Preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 116  care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţã- “Prezintă ordinea de zi.” 

Ordinea de zi a fost afişată pentru aducerea la cunoştinţă a locuitorilor oraşului Aleşd: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, 

județul Bihor”. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivului 

de investiții: “Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor”. 

3.Proiect de hotărâreprivind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din 

orașul Aleșd, județul Bihor”. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de 

investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban 

orașul Aleșd, județul Bihor”. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 
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7.Proiect de hotărâreprivind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul 

Bihor”. 

8.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de 

investiții:”Reabilitare și modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. 

Teiului, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

10.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul 

Aleșd, județul Bihor”. 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit Aleșd, 

județul Bihor”. 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

de investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor” 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții:“Reabilitare și modernizare Școala Primară Pădurea Neagră,orașul 

Aleșd, județul Bihor”. 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

de investiții:“Reabilitare și modernizare Școală Primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1, orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

de investiții: “Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a 

obiectivului de investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș 

orașul Aleșd, județul Bihor”. 

18.Proiect de hotărâreprivind aprobarea indicatorilor tehnico - economicipentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș, orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 
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Preşedintele de şedinţă- „Supun la vot ordinea de zi. Aceasta a fost aprobată cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 117 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 asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă – „Discuții dacă sunt...„ 

Dl.cons. Dubău: „Aș avea o întrebare. M-am uitat față de ce s-a aprobat data trecută și față de ce 
s-a aprobat de către guvern. La proiectul ăsta partea de cofinanțare a orașului Aleșd a rămas 
aceeași față de ce s-a aprobat data trecută, în condițiile în care finanțarea de la bugetul de stat a 
scăzut în urma documentațiilor care le-ați întocmit aici.” 

Dl.primar: „Nu ne-am încadrat în standardul de cost și atunci...” 

Dl.cons. Dubău: „Ok, mergem mai departe. Eu am văzut și care cheltuieli sunt eligibile și care 
cheltuieli trebuie să le susțină orașul Aleșd. Și nu ține asta cu aceeași sumă, pentru că în costurile 
pe care ar trebui să le susținem noi sunt unele care se raportează procentual la devizul pe care-l 
aprobăm. Atunci, dacă valoarea la care ne raportăm este aceeași...” 

Dl.primar: „Nu cred că este ceva la care ne raportăm procentual! Este, Steli, vreunul la care ne 
raportăm procentual?” 

Dl. contabil șef: „Nu!” 

Dl.cons. Dubău: „Ba da, cum să nu, păi ăla de la inspecția în construcții cum se calculează?” 

Dl. contabil șef: „Este modificat între...” 

Dl.cons. Dubău: „Și cum ați ieșit tot la 82.000, eu asta întreb?” 

Dl. contabil șef: „Păi, s-a mutat între articole, de exemplu s-a mutat în ...” 

Dl.cons. Dubău: „Nu, nu este vorba de tipul de cheltuieli care sunt prinse acolo și care sunt 
aceleași.” 

Dl. contabil șef: „S-au mutat între cofinanțarea noastră la: ISC, diriginte de șantier, studiul de 

fezabilitate...” 

Dl.cons. Dubău: „Păi eu asta încerc să spun, dacă valoarea care va fi finanțată de către bugetul 
de stat la momentul ianuarie ați estimat-o 3 lei, acum ați estimat-o 2,80. Așa v-a ieșit că nu v-ați 
încadrat în standardele de cost. Așa v-a ieșit la 2,80. Partea care va fi finanțată de noi, sunt 
anumite elemente care, scrie în ordinul ministrului ce trebuie finanțat de autoritățile care 
beneficiază de proiectele astea. Eu asta încerc să vă explic, că în aceea parte fixă pe care o 
finanțăm noi există elemente care se cuprind acolo, care se raportează procentual la ce ai dincolo.” 

Dl. contabil șef: „Costul ISC!” 

Dl.cons. Dubău: „Păi, n-are cum că tot 82.000 ați aprobat inițial.” 

Dl. contabil șef: „Da, costul ISC a rămas același, dar s-a modificat la studiul de teren, taxe. S-a 
mutat în cofinanțarea noastră.” 

Dl.cons. Dubău: „Bun, pot fi de acord cu tine, dar nu pot fi prost : dacă la celelalte proiecte ați 
căzut 1 pe 1 față de ce s-a aprobat în februarie, nu pot să cred, la ăsta dacă n-a căzut 1 pe 1 îmi 
spui că aceeași parte fixă este aceeași? Că ați mutat voi, ați jonglerit, eu așa ceva nu votez !” 
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Dl.primar: „N-am jonglat nimic!” 

Dl.cons. Dubău: „Ba da, acum a spus dl. Dem!” 

Dl. contabil șef: „Ba da, ca să picăm pe aceeași sumă!” 

Dl.cons. Dubău: „Ba da, ați văzut! Dl. Dem este jongler, dar nu la circul de stat ci la primăria 
Aleșd. D-le, eu am făcut un chestionar cu dânsul și mi-a răspuns la întrebare. Din răspunsul pe 
care mi l-a dat și din legislația care este, mi-a spus că a jonglat. Eu nu votez jonglerii.” 

Dl. contabil șef: „Și dincolo, la celelalte cofinanțări s-a mutat...” 

Dl.cons. Dubău: „Da, dar ați ieșit 1 la 1, aici n-ați ieșit cu jongleria. Atât am avut de spus.” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8 voturi 
pentru și 6 abțineri, astfel nu se adoptă hotărârea.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: “Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă – „Discuții dacă sunt...„ 

Dl.cons. Dubău: „Calculele sunt aceleași.” 

Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8 voturi 
pentru și 6 abțineri, astfel nu se adoptă hotărârea.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă – „Discuții dacă sunt...„ 

Dl.cons. Dubău: „O întrebare, să ne răspundă dl. Dem: dacă mai sunt jonglerii și la astea, că 

astea au ieșit 1 la 1?” 

Dl. contabil șef: „Da, sunt. Primele devize le-a făcut dl. Negrean cu noi așa...” 

Dl.cons. Dubău: „Încă o dată, eu v-am întrebat dacă sunt jonglerii, că data trecută m-ați lămurit că 

sunt jonglerii.” 

Preşedintele de şedinţă – „Dacă mai sunt discuții...„ 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 118, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman din orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 119, 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 asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 120, 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 indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare corp vechi Liceul Teoretic Ct. Șerban orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 121, 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 asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 
investiții: “Reabilitare și modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 122, 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 indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții:”Reabilitare și modernizare creșă cartier, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 123, 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 asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul 

Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 124, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul 

Aleșd, județul Bihor”. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 125, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 126, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

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

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit Aleșd, județul Bihor.” 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 127, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Școala Primară Pădurea Neagră,orașul Aleșd, județul 

Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 128, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 

hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul 

de investiții: “Reabilitare și modernizare Școală Primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 129, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 130, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor”. 
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Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 131, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de 

investiții: “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 132, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 

investiții: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș, orașul Aleșd, 

județul Bihor”. 

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 133, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă – „Mulțumesc, declar ședința încheiată!” 

 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar, 

           Gal Cristian                                                                              Lauran Nicoleta 
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