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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 13.08.2018, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 310 din 13.08.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Gordan Călin Dan. La şedinţă sunt prezenţi un 
numar de 10 consilieri din cei 16 în funcție, 6 absenți (dl.Jurcuț, dl. Gal, dl. Dubău, dl. 
Cipleu, dl. Vancea V., d-ra Alb). 

La ședință a participat mass media (alesd-online) prin reprezentant Fora Adrian. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința de îndată convocată în 13.08.2018 prin 
dispoziția primarului nr. 310 din 13.08.2018.” 
Preşedintele de şedinţă: „Se convoacă Consiliul local în ședință de îndată cu următoarea 
ordine de zi: 

1.Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului 

Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 

intervențiilor medicale în situații de urgență, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 4:  Îmbunătățirea 

serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de 

propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în infrastructura medicală. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 10 voturi 
pentru, unanimitate prezentă din cei 16 în funcție, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 71 
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 integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului 
Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 
intervențiilor medicale în situații de urgență,” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa prioritară 4:  Îmbunătățirea 
serviciilor de îngrijire a sănătății, Prioritatea de investiții (Pi) lansată prin Apelul restrâns de 
propuneri de proiecte strategice este 9/a - Investiţii în infrastructura medicală. 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Este vorba de proiectul strategic prin care spitalul județean Oradea 
primește angiograf și toate spitalele orășenești un aparat de radiologie de 120.000 de euro 
și un ecograf de 60.000 de euro, despre asta este vorba, - Aleșd, Beiuș, Salonta și 
Marghita. Proiectul este câștigat dar nu știu ce mai trebuie...” 
Dl. viceprimar Kajanto: „Trebuie specificată suma, noi am votat 2%, nu suma.” 
Dl. primar Todoca: „Oricum urmează partea a 2-a și iarăși trebuie să hotărâm.” 
Dl. cons. Pavel: „Și aparatele?” 
Dl. primar Todoca: „Urmează o licitație internațională, este vorba de vreo 3 milioane 500 
de euro. Vă spun, la sfârșitul anului 2019, început de 2020, vor fi aparatele.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Să fie, nu în 2022 !!!” 
Dl. primar Todoca: „Din păcate acestea sunt procedurile, un an și ceva a fost evaluat.” 
Dl. cons. Vas: „La art. 4 am găsit că vor fi suportate toate cheltuielile și apoi decontate. 
Cum vine asta?” 
Dl. primar Todoca: „Așa se procedează, se fac plățile și apoi banii se recuperează. Vă și 
spun cum se recuperează: 80%-UE, 15-18%-Ministerul Dezvoltării și 2%-UAT-urile.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
10 voturi pentru, unanimitate prezentă, din cei 16 în funcție, astfel se adoptă Hotararea nr. 
72, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca: „Nici nu știu cum se fac licitațiile, face județul pentru toți, face 
fiecare?” 
Dl. cons. Caracoancea: „Dacă-i așa la global înseamnă că face o licitație pentru toți.” 
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Dl. primar Todoca: „S-au purtat discuții la acel bord la care participă toți primarii, și la un 
moment dat nu se știa...” 
Dl. cons. Pavel: „Nici nu se gândeau ei...” 
Dl. cons. Caracoancea: „Ești sigur că se negociază? Dacă primăria din Aleșd concureaza 
cu unul care aduce 10.000 de euro? Este aceeași sculă care o iei aici cu...” 
Dl. primar Todoca: „Sunt niște caracteristici care trebuie îndeplinite, dl. Gogu, mă bucur 
dacă face județul licitația. La celălalt proiect european câștigat la spital, policlinica cred că 
2 ani am făcut pe licitație și de câte ori s-au schimbat HCL-urile, caietul de sarcini și s-a 
încheiat cu bine, și acesta se va termina cu bine dar nu se știe când.” 
Dl. cons. Urs: „Ar trebui să ne pregătim cu medici.” 
Dl. primar Todoca: „Avem 2 medici și 3 asistente, suntem în regulă. Acesta va fi la primiri 
urgențe la spital, ambulatorul dacă reușim să mutăm ambulatorul la Banca agricolă 
(clădire) va fi separat dacă nu...” 
Dl. cons. Caracoancea: „Mutăm spitalul acolo?” ... 
Preşedintele de şedinţă- ” Vă mulțumesc! Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Gordan Călin                                                                                       Lauran Nicoleta 


