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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 29.03.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 141 din 23.03.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Urs Tiberiu. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 
17 consilieri din cei 17 în funcție. 

La ședință participă mai mulți invitați printre care: dl. vicepreședinte al Senatului 
României Popa Cornel, dl. deputat Cupșa Ioan, dl cons. județean Oros Florian, dl cons. 
județean Chirilă Bujor, dl cons. județean Motoca Sorin, dl cons. județean Mateaș Julien, dl 
cons. județean Avrigeanu Ionel . 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată prin dispoziția 
primarului nr.141 din 23.03.2018. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul 
verbal al ședinței ordinare din 28.02.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
28.02.2018 care se aprobă cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr.29 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi cu 12 puncte, dacă mai are cineva ceva de 
adăugat la ordinea de zi?” 
Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi: 
1.Declarația de reunire adoptată la Aleșd, în ziua de 29.03.2018. 
2.Proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului generalal orașului Aleșd 
pe anul 2017.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din orașul Aleșd, ciclul gimnazial și liceal, pentru anul 
școlar 2018.-inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării stațiilor pentru oprirea vehiculelor care 
efectuează transport de persoane pe raza UAT Aleșd.-inițiator primar 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. top 4/8, înscris în CF 
1706Aleșd în suprafață de 78 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului 
Aleșd.-inițiator primar 
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al orașului Aleșd.-inițiator consilier Vancea Daniel Tudorel 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale 
și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Statutului orașului Aleșd.-inițiator 
primar 
9.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și funcționare al  
aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd.-inițiator primar 
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Sanitar Veterinare și Pentru 
Siguranța Alimentelor Bihor a unui spațiu în suprafață de 18,5 mp, în clădirea Primăriei 
orașului Aleșd.-inițiator primar 
11.Raport privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale 
Aleșd, pe anul 2017. 
12.Raport privind activitatea realizată în anul 2017 de Poliția orașului Aleșd. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 17 voturi 
pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr.30 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 
Dl. primar Todoca: „Eu propun ca ultimele două să fie discutate în ședința următoare 
deoarece aceasta este o ședință festivă.” 
D-na secretar Lauran: „Doar discuțiile!” 
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D-na secretar Lauran: „Nu se votează dar trebuie prezentat pentru a ne încadra în primul 
trimestru.” 
Dl. primar Todoca: „Îl prezentăm, nu-l scoatem de pe ordinea de zi, doar discuțiile le 
facem în ședința următoare, raportul este prezentat în material.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Declarația de reunire adoptată la Aleșd, în ziua de 29.03.2018.“-iniţiator primar. 
Dl. primar Todoca: „Propun ca după acest prim punct să luăm o pauză de 5 minute 
pentru că foarte mulți oameni au venit doar pentru această declarație. 
Mă bucur foarte mult de prezența tuturor celor prezenți în sală la această ședința de 
consiliu. Salut prezența d-lui Cornel Popa, vicepreședinte al Senatului României, a 
domnului deputat Cupșa, a colegilor și prietenilor din comuna Băcioi, dl. primar Șalari 
Vitalie și dl. viceprimar Ilie Leahu și a întregii delegații. Salut prezența d-lor consilieri 
județeni care au dat curs invitației și le mulțumesc foarte mult, să participe și să semnăm 
această „Declarație de reunire”. Mulțumesc domnilor consilieri din Aleșd că sunt prezenți 
toți, d-lui comandant, d-lui de la Jandarmi, tuturor care sunt prezenți. Voi da cuvântul d-lui 
Vitalie Șalari și apoi eu voi citi această declarație.  
Dl. primar Vitalie Șalari: „Domnul Primar, domnul viceprimar, dl. vicepreședinte al 
Senatului Cornel Popa, dl. deputat Cupșa Ioan, d-lor consilieri județeni, d-lor consilieri din 
Aleșd, șefi de unități din Aleșd și reprezentanți ai cultelor, dragi camarazi, iubiți frați din 
România, în urmă cu 100 de ani în plin război mondial, un imperiu țarist în proces de 
destrămare, oamenii politici ai Basarabiei au votat revenirea acestei bucăți de pământ la 
patria noastră comună România. Astăzi, deși nu este război, Basarabia se află într-o 
situație la fel de dificilă, de peste 25 de ani ne chinuim și inventăm tot felul de soluții la 
ceva care nu are decât o singură soluție „Unirea”. După zecile de ani de ocupație 
sovietică, după aproape 30 de ani de independență, noi, românii basarabeni nu mai știm 
cine suntem, nu mai știm ce limbă vorbim, nu știm cine sunt părinții, frații. Toate aceste 
lucruri trebuie să se oprească, Basarabia s-a ridicat în picioare, satele și orașele 
Basarabiei cer Unirea. Românii Basarabiei „răstignite” s-au trezit. Declarațiile de unire 
semnate de mine și de alți primari din Republica Moldova reprezintă o nouă mișcare de 
eliberare națională, am obosit de promisiuni cu integrare europeană, când pe noi, în 
Uniunea Europeană nu ne așteaptă nimeni altcineva decât România. Viitorul românilor 
basarabeni este fie în România, fie deloc. Mă adresez colegilor primari din România, mă 
adresez liderilor politici de la București, Basarabia vrea reunirea, noi vrem să ne unim cu 
țara pentru că și noi suntem români. Și în încheiere aș vrea să spun că vremea vorbelor, a 
strategiilor politicianiste a trecut, este vremea să fim din nou o țară de la Nistru și până la 
Tisa. Doamne-ajută și să ne trăiască România Mare! ” 
Dl. primar Todoca: „Dă citire „Declarației de Reunire a României cu Basarabia.” 
Se semnează declarația de către consilierii locali, consilierii județeni și invitați. 
Dl. deputat Cupșa: „Declarația de reunire”- este o afirmație, o constatare, o dorință și în 
egală măsură este o promisiune pentru viitor. Știți, când ne așezăm împreună, de Paște, 
că vine Paștele, când frații noștri, cei din familie se așează strângându-se la o bucurie, 
înseamnă ne reunim, nu! Este declarație de reunire sau o afirmație pe care a făcut-o azi 
cei care sunt responsabili de acestă acțiune. În aceeași măsură este o promisiune, atunci 
când ne gândim la această reuniune a întregii țări, când vorbim din punct de vedere al 
dreptului, din punct de vedere al dreptului internațional, când vorbim despre marele stat 
român care cu certitudine acest mare stat român se va întâmpla curând așa cum spera și 
dl. primar, așa cum speră toți din jurul acestei mese!” 
Dl. Todoca Ioan, primarul orașului Aleșd și dl. Șalari Vitalie, primarul comunei Băcioi, 
Republica Moldova, semnează „Declarația de reunire” 
Dl. primar Todoca: „În încheiere îl rugăm pe dl. Cornel Popa –vicepreședintele Senatului 
să ia cuvântul și să ne spună cum a fost la București, și acolo a fost sesiune.” 
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Dl. vecepreședinte al Senatului României Popa Cornel: „În primul rând vreau să vă 
mulțumesc pentru invitația de a participa la acest eveniment simbol și un bun început și o 
bună practică pentu UAT-urile din România pentru că frații noștri de peste Prut ne-au luat-
o mai-nainte, dovedesc probabil maturitate de conștiință și de neam cu mult mai relevantă 
decât noi și o spun cu foarte mare tristețe din acest punct de vedere și cu mare apreciere 
la adresa fraților noștri moldoveni care cu mare bucurie, dânșii spun că suntem una.  
Vin cu o bucurie în suflet să fi marcat cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România 
din Parlamentul României. Eu am propus o ședință solemnă la Iași cu participarea celor 
două parlamente. Am primit semnale că nu este suficient de matur momentul pentru așa 
ceva, n-am înțeles, dar am participat cu mare bucurie la ședința solemnă care a avut loc 
marți 27 martie în Parlamentul României, într-o ședință solemnă cu participarea 
președintelui Parlamentului Moldovei în forul nostru legislativ.” 
Preşedintele de şedinţă: „Vă propun să reluăm ședința. 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului general al 
orașului Aleșd pe anul 2017.-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau 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: „Având în vedere că proiectul acesta a mai fost pe ordinea de zi și am 
ridicat niște obiecțiuni cu privire la îndeplinirea unor hotărâri, chiar luna trecută am avut pe 
masă raportul cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor de anul trecut. Hotărârea cu nr. 
161, acolo scrie că a fost îndeplinită, eu vă spun că nu a fost îndeplinită pentru că noi am 
aprobat returnarea unui credit de 1 milion de lei la propunerea executivului și s-a returnat 
800 și ceva. Deci această execuție bugetară nu o să o votez!” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu mai sunt alte discuții...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
9 voturi pentru și 8 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 31, 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 acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat din orașul Aleșd, ciclul gimnazial și liceal, pentru anul 
școlar 2018.-inițiator primar”. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil cu două amendamente, deci având în vedere că în 
primul an am acordat doar ciclului liceal, acum vom acorda și ciclului liceal și gimnazial, 
respectând legea în totalitate, a crescut numărul de elevi, propunerea este următoarea: 
art. 1 să devină, să se modifice- aprobă acordarea de burse școlare pentru elevii din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Aleșd, ciclul gimnazial și liceal 
conform fondurilor alocate în 2018, după cum urmează, 60.000 lei, deci modifiocarea de la 
40 la 60 și art. 3, repartizarea sumelor alocate cu această destinație, celor 2 unități de 
învățământ din orașul Aleșd- 30.000 lei/an, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” și suma 
de 30.000, Liceul Teoretic „Constantin Șerban.” 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul. Acesta a fost aprobat cu 17 
voturi pentru, unanimitate.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă mai sunt discuţii...” 



 

4 
 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Acesta a fost aprobat cu 17 voturi, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 32, 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 amplasării stațiilor pentru oprirea 
vehiculelor care efectuează transport de persoane pe raza UAT Aleșd”.-inițiator 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 Todoca: „S-a pus înapoi, a venit o delegație de la Consiliul județean, ne-a pus 
să modificăm rubricatura și niște treburi acolo la stații și acuma este cum s-a cerut pentru 
a fi depusă la Consiliul județean, pentru că a mai fost aprobat o dată.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
15 voturi pentru și 2 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 33, 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 trecerii imobilului cu nr. top 4/8, înscris în 
CF 1706 Aleșd în suprafață de 78 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului 
Aleșd.-inițiator 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 nu mai sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
17 voturi, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 34, 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 pentru modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al orașului Aleșd.”-inițiator consilier Vancea Daniel Tudorel 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 3 
voturi pentru și 14 abțineri, astfel se neadoptându-se proiectul de hotărâre.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, 
materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe anul 2018.”-inițiator 
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...” 
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Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
17 voturi, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 35, 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 actualizării Statutului orașului Aleșd.”-
inițiator 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, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 36, 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 actualizarea Regulamentului de Organizare și 
funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd.”-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz nefavorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil 
Preşedintele de şedinţă- „Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Am înțeles că nu a fost un consens, nici acum nu s-a înțeles care 
este situația ca să evităm discuțiile prea mari, scot acel asistent medical veterinar dar vă 
spun, este singura condiție ca să înființăm...o să facem regulament.” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă mă întrebați pe mine vă spun că nu este singura condiție și nu-i 
prima!” 
Dl. primar Todoca: „Restul se pot face cu contract de concesiune, prestări servicii, 
trebuie să ai om responsabil, că eu am citit.” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi dați voie vă explic simplu! Deci în forma în care ați redactat 
dumneavoastră acum, acest post este trecut în subordinea compartimentului agricol, 
ordonanța spune că se înființează un  serviciu, deci cade povestea. Nu mai fac aici să 
râdă toată lumea de atribuțiile care le-ați pus aici, că el are trei mari și late în lege și în 
ordonanța de guvern care aprobă normele de aplicare. Treaba-i foarte simplă, pasu-i 
înființarea serviciului, dacă-l înființam! Sau primul pas de fapt, conform HG-ului, înființarea 
acelui adăpost. În momentul în care ai acel adăpost ai 2 opțiuni, 1-să înființezi serviciul 
care să-l gestioneze sau să-l concesionezi având acel adăpost. Eu zic să nu punem carul 
înaintea boilor!” 
Dl. primar Todoca: „Scot pătrățeaua aceea cu asistentul afară!” 
Dl. cons. Dubău: „Că aici ăla se ocupă cu zgarda și legea îi zice că se ocupă cu 
altceva...” 
Dl. cons. Pavel: „Aseară s-a mai venit și cu alte propuneri, Bogdi le-a preluat și...” 
Dl. primar Todoca: „Am înțeles, aprofundăm mai bine și până la urmă o să vedeți că...” 
Dl. cons. Dubău: „Este a 2-a oară, sper că a 3-a oară veniți cu ele aprofundate.” 
Dl. primar Todoca: „Am făcut regulamentul, acum o să-l încărcăm pe site, intră în 
dezbatere publică, o să vă aștept cu propuneri la regulament.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu zic să rețineți ce v-am spus eu, înainte de orice regulament, trebuie 
să găsiți terenul!” 
Dl. primar Todoca: „L-am găsit!” 
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Dl. cons. Dubău: „Să-l dezmembrați, să-l pregătiți, să-l dotați cu cuști și după aceea 
vedem cu regulamentul, cu serviciul, cum facem, adică în ordinea firească a lucrurilor!” 
Dl. primar Todoca: „Nu putem deocamdată pentru că este prins într-un proiect european, 
dacă câștigăm nu mai putem să-l dezmembrăm dacă nu câștigăm, îl dezmembrăm.” 
Dl. cons. Dubău: „Căutați în altă parte!” 
Dl. primar Todoca: „Căutăm în altă parte dar așteptăm rezultatul de la proiectul ce s-a 
depus la secția exterioară pneumologie, TBC, dacă-l câștigăm atunci nu mai este bun 
locul.” 
Dl. cons. Dubău: „Puneți în schema de personal asistentul! Ce-o să facă?” 
Dl. primar Todoca: „La ANFP ar dura încă vreo 4-5 luni. Bun! Scot postul ăsta afară!” 
Dl. cons. Gal: „Se modifică atunci!” 
Dl. primar Todoca: „Se modifică proiectul.” 
D-na secretar Lauran: „Am înțeles, Cristi! Știu ce am de făcut deci, din organigramă, din 
statul de funcții și atribuțiile din regulament.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Am și eu de făcut o precizare la regulamentul ăsta, întrucât oricum 
nu se respectă în totalitate, poate găsim la sfârșit și un capitol cu sancțiuni care se aplică 
în cazul nerespectării regulamentului ăstuia. De aceea o să mă abțin azi la regulament că 
am văzut fiecare ce îndatoriri are, și multe din ele nu sunt îndeplinite prin urmare...” 
Dl. cons. Dubău: „Așteptăm fișele de autoevaluare!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Eu o să mă abțin.” 
D-na secretar Lauran: „Deci Regulamentul de Funcționare și Organizare nu conține 
sancțiuni! Sancțiunile aplicate compartimentelor? Persoanelor, dacă trebuie sancționate, 
se aplică alte legi.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Care?” 
D-na secretar Lauran: „Există comisie de disciplină, alte...” 
Dl. cons. Dubău: „Statutul funcționarului public!” 
D-na secretar Lauran: „Statutul funcționarului public, deci regulamentul nu conține 
sancțiuni.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Atunci eu consider prea multe îndatoriri care scrie acolo pentru că 
nu se pot exercita, poate să mai renunțam dintre ele.” 
Dl. cons. Pavel: „La salariile care sunt trebuie să le dăm cât mai multe!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Mai multe decât pot să ducă...” 
Dl. cons. Cipleu: „Pe care le-ați votat și dumneavoastră.” 
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. 37, 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 darea în administrarea Direcției Sanitar Veterinare și 
Pentru Siguranța Alimentelor Bihor a unui spațiu în suprafață de 18,5 mp, în clădirea 
Primăriei orașului Aleșd.”-inițiator 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 
16 voturi pentru și o abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 38, care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca: „Ultimele 2 puncte le vom discuta la următoarea ședință de consiliu.” 
Preşedintele de şedinţă: „Mulțumesc! Declar ședința închisă!” 
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