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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 24.07.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, convocată 

conform dispoziţiei primarului nr. 225 din 18.07.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este dl. consilier Vas Nandor. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 13 consilieri din 
cei 16 în funcție, 3 absenți(dl. Jurcuț, dl. Gordan, d-ra Scorțe). 

La ședință au participat dl. director al Spitalului orășenesc Aleșd, Creț Florin, dl. Vancea 
Daniel și mass media (alesd-online) prin reprezentant Fora Adi. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată în 18.07.2018 prin 
dispoziția primarului nr. 277. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al 
ședinței ordinare anterioare din 09.07.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 
09.07.2018 care se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere (dl. cons. Pavel Ovidiu), astfel 
adoptându-se Hotărârea nr.63 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie 
pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru 
cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul 
Bihor. 
3.Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării “ZILELE ORAȘULUI ALEȘD” în perioada 
17– 19 august 2018. 
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 88/31.07.2017 de aprobare a documentației 
tehnice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: ”Îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea 
creșterii eficienței energetice a Spitalului orășenesc Aleșd”. 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru utilități publice la un bloc 
tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu alei, parcări și spațiu verde. 
Preşedintele de şedinţă: ”Dacă aveți ceva la punctul „Diverse”? Da, dl. Pavel și dl Vancea Viorel! 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu punctul „Diverse”, care se aprobă cu 
13 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 64 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 rectificării bugetului local și a bugetului activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018.”– inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 65, 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 prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie 
pentru rata de capital cu încă 12 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru 
cofinanţarea proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul 
Bihor.”- inițiator primar 
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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. primar Todoca: „Eu vreau să vă rog să votăm acest proiect deoarece termenul este în 5 
august pentru prelungirea acestui credit. Noi vom plăti mai puțin deoarece licitația s-a făcut pe o 
sumă mai mică, după cum ați văzut s-a început lucrul, sunt pe Valea de Șinteu pe partea stângă, 
T. Vladimirescu, lucrează și la Stația de epurare, celălalt este cofrat parțial. După aceea este 
aproape gata cofrat pentru rezerva de apă, față de cum s-a lucrat în tura anterioară se lucrează 
un pic mai bine. S-au început refacerile pe T. Vladimirescu pentru asfalt, sperăm că vom duce la 
bun sfârșit proiectul ăsta.” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi dați voie și mie să spun câteva cuvinte la proiectul ăsta! Contractul 
ăsta cu CEC Bank este destul de vechi și a fost încheiat în urma unei proceduri de achiziție 
publică la care a mai participat cel puțin încă o bancă, dacă-mi amintesc eu bine, la momentul 
respectiv. Evident că-n oferta care a fost declarată câștigătoare au fost trecute niște elemente de 
oferta la care banca s-a angajat să semneze contractul. De la bun început nu s-a procedat cum 
trebuia cu acest contract, în primul rând a fost adus în Consiliul local spre aprobare după ce a 
fost semnat. Ce să mai aprobe Consiliul local după ce l-au semnat? La momentul respectiv, s-a 
emis o hotărâre prin care s-a luat act de contract, acest contract asumându-și-l cei care l-au 
semnat. Țin minte că au fost discuții că în oferta inițială apărea o rată de dobândă ROBOR la 6 
luni + marja băncii, în contract avem 3 luni, marja băncii, dar care diferă ROBOR de la 6 luni la 3 
luni. Nu mai știu exact care a fost oferta, că nu o mai am la îndemână, am încercat să caut 
adiționalul I dar nu l-am găsit, l-am găsit pe II, o să vă citesc o singura clauză din contract. La 
pagina 9 este clauza 8.1.24 - suplimentarea facilității va face obiectul unei noi solicitări cu aceleași 
costuri stabilite și aprobate prin oferta inițială, adică banca se angajează ca orice act adițional pe 
care-l semnează împreună cu orașul Aleșd să fie în aceleași condiții în care s-a angajat în oferta 
inițială, adică prin oferta de achiziție publică. Vă dau un singur exemplu, la actul adițional nr. II, - 
dar dacă țin bine minte și în actul adițional I s-au făcut modificări de genul ăsta, de exemplu la 
articolul 4 –COSTURI-a apărut în actul adițional II un art. 4.2.5 care vine și spune că „în cazul 
condițiilor a căror îndeplinire nu mai este posibilă menținerea marjei majorate , care este 
prevăzută în contract în anumite condiții, va avea o durată de 12 luni de la data constatării 
neîndeplinirii acesteia, adică un element de cost al creditului a fost modificat dincolo de cadrul 
ofertei inițiale, ceea ce este greșit. Această procedură a fost o procedură de achiziție publică, 
care procedură a fost aprobată și a avut o finalitate de către o comisie care a fost stabilită la 
momentul respectiv să facă aceea procedură și să o încheie. Consiliul local, acceptând 
modificările de clauze, s-a erijat într-o supracomisie de licitație, ceea ce nu este în atribuțiile sale, 
eludează principiile achizițiilor publice. De fiecare dată când am avut pe masă un nou act adițional 
am rugat Primăria și reprezentanții acesteia ca, în discuțiile pe care le are cu CEC Bank, să aducă 
contractul în matca lui inițială, adică în ceea ce s-a semnat de la bun început, pentru că inclusiv 
banca în contract s-a angajat ca orice modificare a condițiilor de tragere, că era vorba de termen 
în principiu, și de valori...” 
Dl. cons. Pavel: „Aș avea o rugăminte că mi se pare că...Vă rog să ducem discuția mai aplicat. 
–Dv. vi se pare că nu s-a respectat oferta băncii versus ceea ce apare în adițional?” 
Dl. cons. Dubău: „Păi v-am spus, din actul adițional nr. 2, dar țin minte că și în actul I, s-au făcut 
modificări referitoare la costuri. Eu am solicitat ca în momentul în care noi suntem puși în situația 
să votăm un act adițional pentru prelungirea perioadei de tragere,- că despre asta-i vorba,- 
contractul să fie adus la forma inițială, adică în forma în care a fost semnat și să fie în aceleași 
condiții în care a ofertat banca. Eu consider că până la 5 august se poate aduce act adițional cu 
suplimentarea necesară, la forma inițială.” 
Dl. primar Todoca: „Ce a apărut în...” 
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Dl. cons. Dubău: „Eu v-am dat numai un exemplu din actul adițional nr. II.” 
Dl. primar Todoca: „Influențează la costuri?” 
Dl. cons. Dubău: „Sigur, pot fi, condiții de imprevizibilitate în cazul în care Doamne ferește nu 
puteți plăti, sau nu știu ce, - aveți o clauză de penalitate în plus cu o modalitate...” 
Dl. cons. Gal: „În contract erau sau nu erau...” 
Dl. cons. Dubău: „Nu, asta încerc să explic.” 
Dl. cons. Gal: „Se introduce?” 
Dl. cons. Dubău: „În contractul inițial clauza 4, deci capitolul 4, ultima clauză este 4.2.4 și după 
aceea se trece la 4.3, în actul adițional II apare un 4.2.5.” 
Dl. primar Todoca: „Așa, și ce scrie acolo?” 
Dl. cons. Dubău: „În care se introduce un nou element în care se determină pe ce perioadă se 
aplică o dobândă penalizatoare în anumite condiții. Deci este o modificare a condițiilor de cost, 
că-i la capitolul COSTURI, așa scrie art. 4 -COSTURI, după aceea vine 4.1, 4.3, 4.4, - înțelegeți?” 
Dl. cons. Cipleu: „Haideți să vă explic eu puțin...” 
Dl. cons. Dubău: „Și atunci este simplu, aducem contractul la forma inițială, pentru că inclusiv 
banca a fost de acord cu chestia asta, a scris-o în contractul care s-a semnat inițial și a participat 
la o procedură de achiziție, că altfel noi ne erijăm într-o supracomisie de licitație - care, au fost 
aceia, primii - și acum modificăm noi după cum are chef banca.” 
Dl. cons. Cipleu: „Eu țin minte discuțiile, că am fost consilier și în perioada respectivă, poate că 
dv. le-ați uitat că nu v-a interesat foarte tare. Eu vă spun mai puțin tehnic și de ce am votat 
împotrivă sau m-am abținut de fiecare dată când a fost vorba despre contractul ăsta, pentru că 
n-am fost de la început de acord cu modificările lui. Să fiu foarte scurt, vă spun în felul următor: 
s-a terminat o procedură, obiectul procedurii a fost un model de contract pe care și l-au asumat 
ofertanții, după care a venit Consiliul local și chiar ni s-a explicat că asta este condiția pe care ne-
o pune CEC-ul, că numai așa semnează contractul, dacă modificăm nu știu ce prevedere și atunci 
să se reia procedura. Mie nu mi se pare normal ca să modificăm prin HCL, să adaug, să scad 
sau altele, într-un contract pe care l-ai ofertat, că atunci pun în inferioritate pe ceilalți ofertanți, - 
că a fost unu, că au fost trei. Poate dacă fără de această clauză fără care nu semna CEC-ul, 
modificată în contract, contractul ăsta, ar fi ofertat și ceilalți la alți indicatori, - adică ai terminat o 
procedură și după aceea vine cel care a câștigat licitația și zice: „Da, eu sunt de acord cu 
contractul decât dacă modificăm astea 2 articole!” 
Dl. primar Todoca: „S-au schimbat regulile în timpul jocului!” 
Dl. cons. Cipleu: „S-au schimbat regulile după ce s-a terminat cursa, nu în timpul jocului, după 
ce s-a declarat câștigătorul, a venit și a spus că el a alergat mai bine cu 5 secunde, că am 
schimbat...” 
Dl. cons. Dubău: „Soluții există, tot prin act adițional.”  
Dl. cons. Cipleu: „Acuma n-am stat să studiez în detaliu astea, dar țin bine minte că astea sunt 
chestiuni legate și de dobândă, inclusiv. A fost modificat prin act adițional, votat în consiliu, mă 
rog, nu în unanimitate, dar așa s-a votat, lucru cu care n-am fost de acord atunci, iar având în 
vedere modalitatea în care s-au făcut lucrurile, n-am fost de acord, se poate vedea, ori de câte 
ori s-a pus problema discutării acestui contract. Nu-i normal ca, după ce ai încheiat un contract 
în anumite condiții, să schimbi condițiile după ce a fost desemnat câștigătorul, - astea au fost 
observațiile pe care le-am avut și atunci, și au rămas valabile și azi. Mult mai puțin tehnic decât 
colegul !” 
Dl. cons. Dubău: „Iar soluții există! Deci tot prin act adițional contractul revine la forma inițială, 
nu este nicio problemă. Deci inclusiv...vă citesc ce zice articolul semnat, - banca zice clar 
„suplimentare facilități” - și suplimentare înseamnă și valoare și termen, - va face obiectul unei 
noi solicitări cu aceleași costuri stabilite prin oferta inițială. Scrie negru pe alb, atunci nu-mi mai 
introduci alte clauze decât clauze legale, care apar și este necesar a fi introduse în baza unui text 
de lege apărut sau care are aplicabilitate pe contractul respectiv, altfel ne transformăm noi în 
comisie de licitație - ceea ce nu suntem. Inclusiv la momentul respectiv am avut o discuție legată 
de faptul că în momentul în care au venit cu contractul în Consiliul local, contractul era deja 
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semnat și proiectul de hotărâre suna așa: „de aprobare a contractului”. Păi ce să aprobe Consiliul 
local când primarul și contabilul șef al Primăriei semnaseră deja contractul, ce să aprob? Da, tot 
așa au zis că: D-le uite așa a zis banca că aici... au venit cu un document în care scria că solicită 
următoarele documente: aprobare contract, ce s-aprob? În ciuda acelui document, - că există, - 
prin care banca solicită aprobarea contractului, noi am aprobat, că am luat act de existența lui, 
pentru că ce s-aprobăm? El era semnat deja, pe baza unei hotărâri anterioare.” 
Dl. primar Todoca: „Pe baza unei licitații.” 
Dl. cons. Dubău: „Da, și pe baza unei licitații, păi ce s-aprobăm? Dacă nu era semnat, da, ziceam 
că aveți voi o notă internă, verificam dacă corespunde cu ce-i în procedura de achiziție publică 
și-l aprobăm! Dar el era semnat, le-am arătat atunci și d-lui Cureu și d-lui Primar un document, 
un contract între CEC Bank și Primăria orașului Cluj-Napoca, care avea o clauză similară, doar 
că avea o altă codificare, era 2 virgulă nu știu cât, la noi 2,7 unde scria clar contractul nesemnat 
pus pe masa Consiliului local Cluj-Napoca, Consiliul local a votat respectivul contract și după 
aceea s-a dus primarul și cei de la compartimentul economic să semneze. De aceea atunci am 
ajuns la soluția să luăm act de existența lui, nu mai aveam ce să aprobăm...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 6 voturi 
pentru (PNL+UDMR), 7 abțineri (PSD+ALDE), astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
D-na secretar Lauran: „Proiectul a căzut !” 
 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind organizarea manifestării “ZILELE ORAȘULUI ALEȘD” în 
perioada17– 19 august 2018.” - inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz nefavorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Aș vrea să întreb, la articolul 2, unde scrie : „pe perioada 
evenimentului vor fi angajați un număr de maxim 10 persoane, acestora asigurându-li-se salariul 
de bază al unui casier din primărie”. Aceste persoane nu se poate prin voluntari, prin angajații 
primăriei, să ne putem descurca la acest eveniment ?” 
Dl. primar Todoca: „Nu știu, întotdeauna așa s-a procedat.” 
Preşedintele de şedinţă: „Acuma am votat bugetul cu vaucherele de vacanță... cred că n-ar fi o 
problemă!” 
Dl. cons. Pavel: „Dac-or fi în vacanță?” 
Preşedintele de şedinţă: „Cine?” 
Dl. cons. Pavel: „Angajații primăriei !” 
Dl. cons. Dubău: „Nu pot fi toți 60...” 
Preşedintele de şedinţă: „Sunt 41, nu pot pleca toți în același timp.” 
Dl. primar Todoca: „Nu sunt sume, că sunt câteva ore timp de 2 zile, 10x2 zile, sunt fetele care 
sunt acolo la protocol, dacă vin oaspeți.” 
Preşedintele de şedinţă: „Să nu plătim dacă nu are rost.” 
Dl. primar Todoca: „Ce sume au fost?” 
Dl. viceprimar Kajanto: „Sume modeste. Sunt câțiva care chiar au stat de dimineața până seara 
acolo.” 
Dl. cons. Gal: „Au fost și din angajații primăriei.” 
D-ra cons. Alb: „Și aceia au fost plătiți, la voluntari!” 
Dl. primar Todoca: „Este vorba de sâmbătă și duminică, pentru că vinerea dacă facem, vor fi la 
program.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă considerați că este necesar...” 
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Dl. viceprimar Kajanto: „Au fost și oamenii cu corturile, care ne-au ajutat și au stat acolo cu noi 
și sâmbăta și duminica.” 
Dl. primar Todoca: „Femeia cu WC-ul, cu curățenia...” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții.” 
Dl. cons. Pavel: „Așteptăm...” 
Preşedintele de şedinţă: „Care? Acela de la Tinăud sau acela...” 
Dl. cons. Vancea: „Ăla de la Tinăud.” 
Dl. cons. Dubău: „Parcă am avut ceva proiect depus, cu fonduri europene, să facem 
manifestările astea.” 
Dl. primar Todoca: „Tot l-am depus, dar nu l-am câștigat pe acela...” 
Dl. cons. Dubău: „Dar anunțați-le și pe acelea, domnul Primar, că noi tot așteptăm să mâncăm 
gulaș pe bani europeni.” 
Dl. primar Todoca: „Europa pentru cetățeni”, l-am depus de vreo 3-4 ori, n-am plătit consultanță, 
n-am plătit nimic, dar...” 
Dl. cons. Dubău: „Să înțeleg că-n Europa cetățenii sunt la dietă.” 
Dl. primar Todoca: „O modalitate de evaluare foarte ciudată, prima dată am luat 79 de puncte și 
a doua oară l-am mai îmbunătățit și am luat 59 de puncte.” 
Dl. cons. Dubău: „D-lor, ce l-ați mai îmbunătățit - real progres...” 
Dl. primar Todoca: „Așa că am renunțat la astea cu Bruxelles. Ăsta, care este pe ROBOR, este 
în curs de evaluare.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 66, 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 pentru modificarea HCL nr. 88/31.07.2017 de aprobare a documentației tehnice faza 
DALI și a indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul: ”Îmbunătățirea parametrilor tehnici 
și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței 
energetice a Spitalului orășenesc Aleșd.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau 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. Vancea Daniel: „Dacă știe cineva câți bolnavi sunt internați la spitalul TBC din Aleșd?” 
Dl. primar Todoca: „Se poate verifica.” 
Dl. Vancea Daniel: „Poate dl. director de la spital, că este aici.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dl. director, dacă știți să răspundeți ?” 
Dl. dir. Creț: „Nu știu să vă spun exact, secția TBC are 47 de paturi structurate pe: pneumologie, 
TBC...” 
Dl. Vancea Daniel: „Bolnavii din Aleșd?” 
Dl. dir. Creț: „Nu înțeleg care este ideea.” 
Dl. primar Todoca: „Spitalul orășenesc Aleșd asigură servicii pentru 60.000 de persoane, Bulz... 
Avem și din Sălaj, Cluj - deci nu este doar pentru cetățenii orașului Aleșd.” 
Dl. Vancea Daniel: „Deci se poate să nu fie din Aleșd?” 
Dl. primar Todoca: „Nici unul? Nu cred! Avem dispensarul TBC și ambulator pneumologie, unde 
sigur se oferă servicii cetățenilor din zonă, inclusiv...” 
Dl. Vancea Daniel: „Mersi !” 
Dl. cons. Gal: „Nu ne dorim să fie.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu nu-mi doresc să fie!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Mai bine să nu fie, decât să fie bolnavi.” 
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Dl. primar Todoca: „Dacă pacientul vine din alt loc, vine cu asigurarea, face decontul și lasă 
banii la spital - deci exact ca la comerț. Mi se pare chiar un avantaj...” 
Dl. dir. Creț: „Tendința noastră este să ne creștem adresabilitatea, adresându-ne nu numai 
locuitorilor Aleșdului, deși ei sunt preferențiali...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 67, 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 Studiului de fezabilitate pentru utilități publice la un bloc tip ANL și 
amenajarea terenului aferent blocului cu alei, parcări și spațiu verde.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau 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 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 68, care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă: „Diverse” 
Dl. cons. Pavel: „Aș dori să zic 2-3 cuvinte, am discutat și ieri în comisie. Datorită ultimelor 
evenimente neplăcute legat de hepatită, care a fost și este în anumite zone ale orașului, aș dori 
să rog pe dl. Director, dl. Primar, dl. Viceprimar, pentru a liniști populația, să spună  ce măsuri  s-
au luat. Autoritățile au făcut o campanie de informare? Ce măsuri au luat? Lumea este chiar foarte 
speriată și cred că este de datoria noastră să venim cu o liniștire. Și tot legat de partea asta, cu 
aceste focare, s-au făcut câteva acțiuni, dar acel cetățean stă în continuare 24 din 24 aici, în C-
uri. Rugămintea mea este să luăm toate măsurile care se impun, pentru că acel om stă acolo, 
acolo își face necesitățile, acolo manâncă, copii care sunt în zona respectivă ...Este ca o statuie 
în parc. Știu că omul a mai fost dus de 2-3 ori dar...” 
Dl. primar Todoca: „De mai multe ori...” 
Dl. cons. Pavel: „Dar având în vedere ce s-a intâmplat în oraș în ultimul timp, trebuie să extirpăm 
toate focarele.” 
Dl. primar Todoca: „De hepatită, vă răspund, de la primele cazuri a venit o brigadă de la Sanepid, 
s-a intrat în focar, s-au dezinfectat 60 de case cu pompele, a participat și asistenta nostră sanitară 
și mediatoarea. Am pus containere unde ne-a spus Sanepidul și vreo săptămână, noaptea de la 
1 împreună cu poliția, s-a făcut o dezinsecție totală în cartier. Astea sunt măsurile care le-am luat, 
atât s-a putut. L-am rugat pe dl. Director de la spital să facă împreună cu medicul epidemiolog de 
acolo un fel de ghid, am înțeles că s-a și făcut și publicat.” 
Dl. cons. Pavel: „Asta era ideea, cred că este datoria noastră ca împreună cu medicii de la spital, 
cu celelalte autorități, să facem totuși o campanie de prevenție, pentru că din câte am înțeles nu 
este legat de apă !” 
Dl. primar Todoca: „Probele de apă le-am luat din mai multe locuri din Obor și este ok.” 
Dl. cons. Pavel: „Probabil este igiena, am înțeles...” 
Dl. primar Todoca: „Am luat legătura și eu cu directorul de la Penny, pentru că se pare că mulți 
oameni au luat de pe căruciorul de la Penny, și sunt și ei de acord să facă campanie, să 
dezinfecteze mai des.” 
Dl. cons. Pavel: „Tot cu ei ar trebui vorbit și pentru pază, să mai facă ordine în parcare.” 
Dl. primar Todoca: „Am luat azi legătura cu directorul și se vor implica. Eu cred că, cărucioarele 
de la Penny au fost cele prin care s-a transmis la mulți oameni.” 
Dl. viceprimar Kajanto: „Au fost curățate și fosele...” 
Dl. primar Todoca: „Da, am vidanjat și la cei care nu sunt racordați la canalizare.” 
Dl. cons. Dubău: „Și în momentul de față s-a oprit propagarea?” 
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Dl. dir. Creț: „Vorbim de hepatita A, haideți să nu impacientăm, sunt câteva cazuri, am încercat 
prin mass-media să informăm. Hepatita A este o problemă de sănătate publică, apare atunci când 
nu sunt respectate reguli de igienă, elemntare. Am sugerat părinților și cetățenilor în general să 
urmeze câteva sfaturi care sunt esențiale, care sunt de bază: curățarea mâinilor, spălarea cu apă 
potabilă și săpun. Am avut câteva cazuri de copii care s-au prezentat la noi la secție, dar populația 
nu ar trebui să fie impacientată, sunt niște proceduri de urmat, totul se rezumă la respectarea 
câtorva reguli elementare de igienă. Ar trebui să le conștientizăm fiecare. Să-i ajutăm pe cei de 
lângă noi. În cadrul spitalului avem o procedură, când se prezintă un copil cu astfel de probleme 
este internat, izolat și se trimite la Infecțioase în Oradea.” 
Dl. cons. Dubău: „Bun! Eu lucrurile astea le-am înțeles, dar...” 
Dl. dir. Creț: „Lucrurile sunt pe un făgaș normal legat de această problemă.” 
Dl. primar Todoca: „Simțiți o creștere alarmantă?” 
Dl. dir. Creț: „Nu, nu este o creștere alarmantă, câteva cazuri, dar comunitatea fiind mică oamenii 
discută între ei, dar nu există un trend crescător.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu am datoria să vă spun ce vorbește lumea, dv. puteți să minimalizați, aveți 
tot dreptul să acționați într-un anume fel, dar am informații de la cetățenii care au fost în situație 
cu membrii ai familiei lor că li s-a spus de la Oradea că nu mai au loc în spital din cauza acestor 
probleme.” 
Dl. primar Todoca: „Nu este numai la noi, și la Tinca, și la Ortiteag.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu am înțeles că sunt cei mai mulți din zona asta. Este ok, ne spălăm pe 
mâini...” 
Dl. dir. Creț: „Vorbim de tot județul Bihor !” 
Dl. cons. Dubău: „Haideți să punem problema altfel, că eu am auzit o grămadă de cifre, și dacă 
sunteți aici este foarte bine. Din evidențele dv. și cele de la Sanepid, câte cazuri înregistrate sunt 
de cetățeni din Aleșd?” 
Dl. dir. Creț: „Pot să vă spun la copii, ei au fost mai mulți, boala este frecventă la copii și tineri. 
Dl. cons. Dubău: „Dați-mi o cifră !” 
Dl. cons. Caracoancea: „Pe Vișinului, oameni maturi, au fost 6 bolnavi, oameni maturi nu copii, 
plus 4 copii.” 
Dl. cons. Dubău: „Aveți un număr?” 
Dl. dir. Creț: „Au fost undeva la 6 persoane...” 
Dl. cons. Dubău: „Eu vă spun că oamenii vorbesc de zeci și sute de persoane. Dacă dv. 
vehiculați cifre de-atea, ei se pot număre între ei !” 
Dl. dir. Creț: „N-am cum să vă spun exact!” 
Dl. cons. Dubău : „Dl. Primar, o singură chestie, ca să ziceți că-s a ........ definitiv, problema asta 
se discută de cel puțin 2 săptămâni în Aleșd și aici, unde ne întâlnim noi consilierii, nu-i nimeni în 
măsură să spună : D-le au fost 5 , au fost 7 au fost 100, au fost 200, - asta-i grav! Înseamnă că....” 
Dl. primar Todoca: „Sunt mulți care merg direct la Oradea, nu mai merg aici la spital.” 
Dl. cons. Dubău: „Sunt de acord, înțeleg că ați avut anumite intervenții coordonate de Direcția 
de sănătate publică, eu nu pot să cred că acolo nu este o centralizare pe grupe de vârstă, pe ... 
Eu asta am încercat să spun, m-au contactat mai mulți cetățeni, eu încercam... În măsura în care 
am autoritatea pe care o am, să întreb, mi se pare normal ca autoritățile acelea care sunt obligate 
să țină sub control situația, să aibă o statistică minimală. Că dacă dv. îmi ziceți că aveți 7 și 6 sunt 
pe stradă la dl. Gogu, înseamnă că-i numai la dânsul pe stradă !” 
Dl. cons. Pavel: „Eu vreau să mai spun doar atât: să nu creem panică, cred că rolul nostru este 
acesta, mai ales că am identificat care este natura acestei hepatite A, până începe școala, să 
facem niște campanii pentru prevenție.” 
Dl. primar Todoca: „Vă spun, 118 de cazuri din ianuarie până acuma, 97 din cartierul Obor și 21 
in Ortiteag .” 
Dl. cons. Dubău: „Deci sunt 100? Și numai Obor, nu tot orașul Aleșd.” 
Dl. primar Todoca: „Cartierul Obor.” 
Dl. dir. Creț: „7 cazuri de copii.” 
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Dl. cons. Dubău: „Asta-i problema, dacă nu știm numărul, cum știm dacă a crescut sau nu !!!” 
Dl. Fora Adi: Eu, ca reprezentant mass-media, am sunat la DSP și nu este risc pentru Aleșd.” 
Dl. cons. Dubău: „100, eu zic că-s izolați? S-ar putea să se numere cei de-acasă și să dea cu 
virgulă și să ne facem de râs. Mi se pare azi urât că nu știm de ce cifre vorbim! Da, ne spălăm pe 
mâini. Am înțeles !!!” 
Dl. dir. Creț: „Important este să știm ce să facem, hepatita se poate preveni și stopa, pentru că 
dacă știm ce avem de făcut ...Nu vă luați pe poveștile din piață...” 
Dl. cons. Dubău: „Dar este obligatoriu să întreb !” 
Dl. dir. Creț: „Organul superior este DSP, ar lua măsuri pe județ...” 
Dl. primar Todoca: „Ar izola cartierul.” 
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, eu zic că ducem discuția într-o zonă neserioasă și vă spun de ce, 
pentru că ne-am mutat cu cifrele și discutăm într-un anume cartier, eu personal pe care-i cunosc 
și au problema asta, nu sunt din cartierul Obor. Am întrebat de cifre pentru că trăim într-o perioadă 
în care mobilitatea oamenilor este foarte mare și în Aleșd avem câteva zone aglomerate. 
Degeaba mă spăl pe mâini, dacă mă duc și pun mâna pe o clanță care tot timpul este frecventată. 
De aceea discuția trebuie să fie nu numai cu Penny, ci toți agenții economici unde există o 
mobilitate mare de persoane, să dezinfecteze elementele acelea de care se prinde fiecare om, 
că ați stabilit că se transmite prin punerea mâinilor. Că așa ne „spălăm pe mâini”, am dat cu 
prafuri pe ei și gata. Eu cunosc mai multe cazuri care nu sunt din cartier.” 
Dl. cons. Cipleu: „De acord sau de neacord, eu am auzit că a fost și anul trecut, dar anul trecut 
n-am auzit să vină nici DSP-ul, nici Sanepidul, nici DSV-ul dar discutăm așa...Haideți să facem o 
treabă serioasă! Să vedem care este incidența? Cât a crescut numărul? Unde sunt focarele? Dar 
nu discutăm acum că trebuie să ne spălăm pe mâini. Bun! Haideți să ne spălăm pe mâini dar...” 
Dl. primar Todoca: „Uite, luăm legătura cu ceilalți agenți economici, bănuiesc că la ABC-urile 
astea-s...” 
Dl. cons. Dubău: „Unde sunt aglomerații, unde există mobilitate de persoane, că este și interesul 
lor că și angajații lor intră în contact, deci riscurile sunt mari pentru toți cetățenii. Am  
înțeles că este un focar, foarte bine, dar având în vedere mobilitatea oamenilor aceia, se poate 
răspândi. De aceea am întrebat de cifre! Încă o dată, o să audă cineva că avansăm cifre de 10 
oameni și se duce acasă și se numără și o să râdă de noi, cei care s-au întâlnit pe la spital și o 
să părem neserioși într-o problemă care este foarte serioasă. Sănătatea populației este o 
problemă foarte serioasă, dincolo de contracte cu CEC și alte chestiuni.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu sunt alte discuții... Colegul Vancea Viorel...” 
Dl. cons. Vancea V.: „Eu l-aș ruga pe dl. Primar și dl. Vice să ne ajute la Tinăud, am înțeles că 
și la Peștiș este aceeași problemă cu furtul de pe terenurile agricole, - deci au depășit toate 
limitele cu ce fac!” 
Dl. primar Todoca: „Ați văzut că am fost acolo în problema cu caii....” 
Dl. cons. Vancea V.: „Și cu caii, dar acum au început la mai grav...” 
Dl. primar Todoca: „Am acționat cu caii...” 
Dl. cons. Vancea V.: „2 luni de zile cu o firmă de pază sau...” 
Dl. cons. Dubău: „D-le, hai să eliminăm asta, că m-am săturat de povești cu poliția locală și cu 
firma de pază. Avem poliție națională, dar când s-a pus problema să discutăm de agent 
constatator care să dea amenzi... Ați spus că sunt foarte fericiți ăștia de la poliția națională să dea 
amenzi pe domeniul public pentru parcare, să-i angrenăm și în acțiuni care nu țin de încasări de 
bani și de procese verbale ca să avem activitate, înțelegeți? Acolo ați spus dv. că-s dispuși să 
umble cu chitanțierul prin oraș, și ei și jandarmii! Haideți să ne aplecăm și spre chestiunile, astea 
că-i vorba tot de cetățeni și avutul lor, da? Și nu numai de domeniul public.” 
Dl. primar Todoca: „Sunteți mâine în zonă, să facem o întâlnire cu dl. Comandant.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu nu am ce întâlnire să fac!” 
Dl. cons. Vancea V.: „M-am întâlnit cu Vancea și a zis că...Am așteptat să veniți, că am vrut să 
pun problema aseară, dar dacă nu ați fost aseară, vorbim acuma și dacă putem merge la dl. 
Comandant...” 
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Dl. cons. Dubău: „Din câte știu orașul Aleșd asigură motorina...” 
Dl. primar Todoca: „Până acum, până la contractele acelea...” 
Dl. cons. Dubău: „Le-am dat sediu gratuit !” 
Dl. cons. Caracoancea: „Poliția ce soluții are, ca poliție? Să dea amendă, doar?” 
Dl. cons. Gal: „Te amendează că nu ai pază!” 
Dl. cons. Dubău: „Pază, și trebuie să ai și alarmă!!!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Discutam aseară cu sensurile giratorii, este încă dezastru, nu este 
poliție care să dirijeze. Caii erau la blocul D.” 
Dl. primar Todoca: „Pot merge să-i prindă, că am prins 20 de cai. Au plătit la Poliție 100 lei 
amendă, nu le-am dat caii până nu au plătit.” 
Dl. cons. Caracoancea: „De ce la Poliție, și nu la fondul Primăriei.” 
Dl. primar Todoca: „Deci sunați, muncitorii Primăriei merg și îi prind.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Trebuie să se vadă în acțiune poliția! 
Dl. cons. Dubău: „Legat de sensurile unice constat că, d-le, lumea are o hibă : nu-i atentă la 
semne și merge pe sens interzis. Bun! Este perioada de grație, dar nu este nimeni să-i îndrume. 
Bun! Merg pe obișnuință, cum consideră, nu-i îndrumă nimeni pentru că este vorba de circulația 
publică !” 
Dl. cons. Pavel: „Unii merg deliberat, deși știu că este interzis.” 
Dl. cons. Dubău: „D-le, fiind acolo în stradă îl văd, l-am văzut pe dl. Vancea, i-am explicat, mâine 
îi mai spun la dl. Vancea, că poate a uitat, a treia oară îl amendez!” 
Dl. cons. Pavel: „Eu v-am mai spus, vorbim și de giratoriul ăsta, 5 permise se pot lua lejer, în 
situația actuală.” 
Dl. cons. Vancea D: „Unde, la piață ?” 
Dl. cons. Dubău: „Aveți un semn de „cedează trecerea” la 50-60 m de intersecție, eu nu am mai 
văzut așa ceva,  - da, se poate, dar cu presemnalizare!” 
Rumoare în sală... 
D-na secretar Lauran: „Declarați ședința încheiată!” 
Preşedintele de şedinţă - ”Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Vas Nandor                                                                                         Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 


