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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 21.08.2018, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 312 din 21.08.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Joldea Ioan. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 
9 consilieri din cei 16 în funcție, 7 absenți (dl. Vas, dl. Gal, dl. Dubău, dl. Cipleu, dl. 
Vancea V., d-ra Alb, dl. Caracoancea). 

La ședință a participat mass media (alesd-online) prin reprezentant Fora Adrian. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința de îndată convocată în 21.08.2018 prin 
dispoziția primarului nr. 312 din 21.08.2018.” 
Preşedintele de şedinţă- dă citire dispoziției primarului nr. 312 din 21.08.2018. 
Preşedintele de şedinţă: „Se convoacă Consiliul local în ședință de îndată cu următoarea 
ordine de zi: 
1.Proiect de hotărâre pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului 

Aleșd pe perioada 2014-2020. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: 

„CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAȘUL 

ALEȘD Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A 

Apel de proiectare nr P.O,R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-cod apel POR/266/8”. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza SF mixt și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII 

SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAȘUL ALEȘD Axa prioritară 8, 

Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A Apel de proiectare nr 

P.O,R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-cod apel POR/266/8”. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 9 voturi 
pentru, unanimitate prezentă din cei 16 în funcție, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 73 
care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Este vorba de actuala Bancă agricolă(clădire) pe care am primit-o 
înapoi de la Ministerul Justiției. A apărut această oportunitate să putem depune un proiect 
acolo pentru ambulatoriu de la policlinică, să mutăm poliția, la parter, să eliberăm sala de 
ședințe de la bibliotecă. Eliberăm jumătate din etajul I, acolo punem Jandarmeria și am 
rezolvat și instituțiile publice pentru că aci altă axă de proiectare n-am găsit. Ne-am grăbit 
cu proiectul fiind încărcarea asta mare, am găsit stringentă treaba asta și noi mâine 
dimineață ne apucăm să incărcăm proiectul.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 

„Proiect de hotărâre pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Aleșd 

pe perioada 2014-2020.” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
9 voturi pentru, unanimitate prezentă, din cei 16 în funcție, astfel se adoptă Hotararea nr. 
74, 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 proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: 

„CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN ORAȘUL 
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ALEȘD Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A 

Apel de proiectare nr P.O,R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-cod apel POR/266/8”. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
9 voturi pentru, unanimitate prezentă, din cei 16 în funcție, astfel se adoptă Hotararea nr. 
75, 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 documentației tehnice faza SF mixt și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul: „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR 

MEDICALE AMBULATORII DIN ORAȘUL ALEȘD Axa prioritară 8, Prioritatea de Investiții 

8.1, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea A Apel de proiectare nr P.O,R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 

regiuni-cod apel POR/266/8”. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
9 voturi pentru, unanimitate prezentă, din cei 16 în funcție, astfel se adoptă Hotararea nr. 
76, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca: „Mulțumesc tare mult și dacă facem asta, facem ceva deosebit pentru 
orașul Aleșd.” 
Dl. cons. Lang: „S-a făcut expertiză?” 
Dl. primar Todoca: „Da, s-a făcut expertiză tehnică, trebuie la planșee puse plase de 
sârmă, anumiți stâlpi consolidați, acoperișul merge jos. S-a făcut o expertiză serioasă.  
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu mai sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă- ” Vă mulțumesc! Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Joldea Ioan                                                                                         Lauran Nicoleta 
 


