
 

1 
 

CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 26.07.2018, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 284 din 26.07.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Caracoancea Gheorghe. La şedinţă sunt prezenţi 
un numar de 12 consilieri din cei 16 în funcție, 4 absenți(dl.Jurcuț, dl. Gordan, dl. Vas, dl. 
Gal). 

La ședință a participat mass media(alesd-online)prin reprezentant Fora Adrian. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința de îndată convocată în 26.07.2018 prin 
dispoziția primarului nr. 284 din 26.07.2018.” 
Preşedintele de şedinţă: „Se convoacă Consiliul local în ședință de îndată cu următoarea 
ordine de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere pentru rata de 

capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradeappeennttrruuccooffiinnaannţţaarreeaa  

pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr..””--  

iinniițțiiaattoorr  pprriimmaarr 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi 
pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.69 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 prelungirii perioadei de tragere pentru rata 

de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea ppeennttrruu  ccooffiinnaannţţaarreeaa  

pprrooiieeccttuulluuii  ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ddee  aappăă  şşii  aappăă  uuzzaattăă  îînn  oorraaşşuull  AAlleeşşdd,,  jjuuddeeţţuull  BBiihhoorr.”– 

inițiator primar 

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Vreau să fac un amendament pe lângă cele 2 puncte 4.2.5 și 4.2.6 
care vor fi eliminate, punctul 4.4.8 să aibă forma din primul contract adică comision de 
analiză 0,5, minim 500 maxim 2000 leipentru modificarea de clauze. Se percepe la 
semnarea actului adițional, să aibă forma inițială din primul contract semnat cu CEC 
Bank.” 
Dl. cons. Pavel: „Și ce modifică asta? În fiecare an se face un act adițional de prelungire 
a contractului care este în valoare de 200 lei care-i dăm în fiecare an. 
Dl. primar Todoca: „Ajunge la forma inițială.” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi dați voie vă explic eu!” 
Dl. cons. Pavel: „Vă rog!” 
Dl. cons. Dubău: „Acest act adițional este al-5-lea, actul adițional 3 și 4- acest text care a 
fost inițial în contract a fost modificat în sensul că acel comision se percepe chiar dacă nu 
se încheie un act adițional și se percepe anticipat la cererea de analiză, în cadrul ofertei 
care a fost acceptată, care a depus-o CEC. Acest comision este un element din cadrul 
ofertei și acolo scrie clar, s-a angajat banca, acest comision se percepe doar dacă se 
semnează un act adițional și doar după ce se  semnează!” 
Dl. cons. Pavel: „Pentru că este vorba de financiar nu schimbă cu nimic datele.” 
Dl. cons. Dubău: „Ba da, din moment ce acesta constituie unul din elementele ofertei 
care a fost acceptată nu poate fi modificat!” 
Dl. cons. Pavel: „În fiecare an din punct de vedere financiar acei 2000 lei îi dăm pentru 
că...” 
Dl. cons. Dubău: „N-ați înțeles! Nu este vorba de valoare, este vorba că în cele 2 
adiționale care au modificat, ce a lecturat acum dl. Primar, banca a impus prin cele 2 
modificări că indiferent dacă se semnează sau nu acel comision se percepe și se percepe 
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anticipat la cererea care se depune de unitatea contractantă, ori banca s-a angajat că se 
percepe după semnarea contractului, este vorba de principiu!” 
Dl. cons. Pavel: „Azi am studiat 3 ore materialul din 2013 încoace. Vreau să fim atenți ce 
introducem și ce scoatem cu aceste adiționale, 4.2.6 l-am introdus, nu știu de ce îl 
scoatem pentru că în contractul de bază el a rămas, 4.2.6 nu știu cine a avut ideea să-l 
scoatem pentru că el, în contractul de bază este identic cu 4.3.1(copy-paste) trebuie să fim 
atenți că ne facem de râs la juriștii altor instituții.” 
Dl. primar Todoca: „Ei le-au scos, la ăsta fac eu amendament și o să rezolvăm...” 
Dl. cons. Pavel: „4.2.6 rămâne în continuare, degeaba îl scoatem.” 
Dl. cons. Dubău: „Observația mea pe care o fac eu de 4 ani nu se referă la acest articol, 
la 4.2.6 niciodată, și-au dat ei seama și au mai băgat pe-acolo!” 
Dl. cons. Pavel: „Iar adresa care ați făcut-o către CEC pentru 4.2.6 era 05.08.2016 nu 
2015, așa doar pentru ...este ok, v-am zis...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
12 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 70, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca: „Vă mulțumesc tuturor și opoziției și celor de la putere că acuma nu 
se mai știe cine este la putere iar în cazul ăsta nu se mai vede care este opoziție...să 
reluăm asemenea procedură ar fi fost...Că văd că lucrările merg mai bine decât în 
exercițiul anterior. Vă mulțumesc!.” 
Dl. cons. Pavel: „Aș dori să întreb colegii vechi, dl. Dubău, dl. Cipleu, d-raScorțe că s-a 
pomenit de ROBOR6 versus ROBOR 3, eu din ce-am studiat a fost o eroare materială 
ROBOR 6.” 
Dl. primar Todoca: „S-a greșit și s-a corectat tot prin ședință de consiliu.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu acela a fost subiectul, întrebați-l pe dl. Primar că eu n-am marșat pe 
această chestiune de ROBOR!” 
Dl. cons. Pavel: „S-a făcut mențiunea pe ROBOR 6 care era o eroare în materiale.” 
Dl. cons. Dubău: „Știți de ce, că pe vremea aceea primeam materialele cu 5 minute 
înainte când ședința de comisie era cu 5 minute înainte de ședință!” 
Dl. cons. Pavel: „Înseamnă că s-a făcut și corectura asta.” 
Dl. cons. Dubău: „S-a corectat tot la insistențele mele!” 
Dl. cons. Pavel: „Corectura s-a făcut în luna noiembrie și au fost tot ROBOR 6 cu 
unanimitate voturi.” 
Dl. cons. Dubău: „Da, consiliul nu avea materiale!” 
Dl. primar Todoca: „Da, v-am spus că după aceea și-au dat seama dl. Cureu sau dl. 
Primar, am căutat la d-na Secretar în calculator hotărârile prin care s-a corectat la 3, la fel 
în forma inițială.” 
Dl. cons. Dubău: „Sper că nu vă deranjează că s-a corectat, ca principiu!” 
Dl. cons. Pavel: „Iarăși îmi puneți în gură ce n-am afirmat.” 
Dl. cons. Dubău: „Sper că nu vă deranjează!” 
Dl. cons. Pavel: „Cred că s-au corectat foarte multe, din discuțiile pe care voi le-ați ...” 
Dl. cons. Dubău: „Iată că azi am reușit să-l aducem la forma la care am dorit toți!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Caracoancea GheorgheLauran Nicoleta 


