PROCES VERBAL
Încheiat azi, 30.08.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, conform
dispoziţiei primarului nr. 324 din 24.08.2018.
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului este dl. Cipleu Sorin Leontin. La şedinţă
sunt prezenţi un numar de 14 consilieri din cei 16 în funcție, 2 absenți nemotivați(dl. cons.
Jurcuț Călin și dl. Gordan Călin).
Preşedintele de şedinţă: „Vă spun bună ziua tuturor la ședința ordinară din 30.08.2018 cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lazea Costel.
D-na secretar Lauran: „Întrucât nu a fost îndeplinit cvorumul la comisia de validare proiectul
de hotărâre nu poate fi supus aprobării Consiliului local.
2. 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.
Dl. cons. Dubău: „Aș dori să solicit punctul „Diverse”!
Preşedintele de şedinţă: „Cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu punctul
„Diverse”-votat în unanimitate.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu cele 2 puncte care se aprobă cu
14 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.77 care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Înainte de a intra în discuții vreau să supun la vot Consiliului local
procesele verbale a 4 ședințe anterioare, una fiind ordinară și mai avem și procesele verbale
a 3 ședințe de îndată. Le voi supune la vot pe rând având în vedere că la o parte din ele unii
colegi nu au participat.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din
24.07.2018 care se aprobă cu 14 voturi pentru, astfel adoptându-se Hotărârea nr.78 care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței de îndată din
26.07.2018 care se aprobă cu 14 voturi pentru, astfel adoptându-se Hotărârea nr.79 care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței de îndată din
13.08.2018 care se aprobă cu 9 voturi pentru, 5 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea
nr.80 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței de îndată din
21.08.2018 care se aprobă cu 8 voturi pentru, 6 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea
nr.81 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Deși nu am fost la ședință, votez pentru la acest proces verbal
pentru că l-am citit și am urmărit și înregistarea video și este redat fidel.
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 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.“iniţiator primar.”
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
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Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu sunt discuţii...”
Dl. cons. Dubău: „O remarcă, dacă tot ni se reproșează că administrația din Aleșd nu poate
să facă prea multe pentru că se opune PSD-ul, vreau să fac o remarcă că pentru majorarea
sumelor din această rectificare colegii liberali din Consiliul Județean au votat împortivă.”
Dl. cons. Pavel: „La ce discrepanțe sunt!!!”
Dl. cons. Dubău: „Votați împotrivă!”
Dl. cons. Pavel: „Nu-mi spuneți cum să votez!”
Dl. cons. Dubău: „Nu vă spun, vă sugerez.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 14 voturi
pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.82 care face parte integrantă
din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Trecem la punctul „Diverse”.
Dl. cons. Dubău: „Pe parcursul săptămâni am fost informați că s-a suplimentat ordinea de zi
cu un proiect care era foarte important și tocmai ce văzurăm că pe parcursul unei luni am
avut 3 ședințe de îndată, asta înseamnă că unele au fost urgențe, altele mai puțin. Din
punctul meu de vedere aceasta relevă un stil de lucru pe care l-am reclamat și un stil de lucru
care ia peste picior Consiliul local, tratat așa ca o centuristă: „haideți băieți adunați-vă că noi
am mai reușit să facem un proiect chiar dacă nu am reușit să-l facem la timp, haideți adunațivă aici de îndată să-l votați”. Și proiectul acesta care trebuia să suplimenteze ordinea de zi
era un proiect așteptat de toată lumea și se referea la aceea Asociație de Dezvoltare pe care
o cer cei de la Transgaz ca să facă niște studii de fezabilitate a căror rezultat ar fi încheierea
unui act prin care Transgaz să vină și să distribuie gaz natural în orașul Aleșd. Avem cam 1
an de când se lucrează la niște studii topografice. La un moment dat s-a dat pe Facebook
vina pe Primăria Aștileu că nu-și fac studiile topo ș.a.m.d. Săptămâna asta am primit
materialul cu actul de constituire, în raportul de specialitate am citit… Proiectul de hotărâre
invocă baza legală-Ordonanța 26/2000 care la art. 4 spune așa: „asociația este subiectul de
drept constituit de 3 sau mai multe persoane care pe baza unei înțelegeri…”După un an de
zile de muncă asiduă actul constitutive prezintă doi asociați, UAT Aleșd și UAT Aștileu. Ăsta
este rodul muncii de un an de zile al aparatului primarului, nu fac nominalizări că nu vreau să
mai fac nominalizări, ăsta este rezultatul. Această informație, că sunt necesari trei asociați
trebuia să o aibă dl. Primar când a demarat cadastrarea și studiile topo. În urmă cu 2 luni a
existat o discuție colaterală și l-am întrebat pe dl. Primar dacă nu ar fi bine să se uite și la
comunele mai la est de orașul Aleșd, să vedem că acel studiu să fie cât mai convingător
având mai mulți posibili beneficiari și iată ce surpriză avem azi să nu putem vota că nu ne-am
uitat în lege să vedem c-avem nevoie de trei asociați ca să ne putem constitui. Asta în
condițiile în care avem salarii bune la nivelul administrației locale, avem condiții bune de
lucru, avem birouri, nu stau înghesuiți, să se poată oxigena creierele și așa cum vă spun de
ani de zile, asta este bătaie de joc la adresa Consiliului local. Informația că avem nevoie de
trei ca să ne putem asocia… Și încă o dată UAT Aleșd și UAT Aștileu au demarat niște studii
topo, au cheltuit peste 100.000 lei vechi care sunt în aer acum. Ca acum, să mai căutăm 2-3
cel puțin unu, hai să-l convingem și pe ăla să cheltuie și el.”
Dl. primar Todoca: „Nu, nu trebuie, poate să-și facă ulterior.”
Dl. cons. Dubău: „Păi noi de ce a trebuit?”
Dl. primar Todoca: „Noi putem merge înainte, am și găsit asociatul nu sunt în zadar studiile.”
Dl. cons. Dubău: „Eu am spus că este bătaie de joc față de banul public!”
Dl. primar Todoca: „Nu-i, nu ne oprim, dacă ne-am opri ar fi în zadar!”
Dl. cons. Dubău: „Să vă mai spun un lucru-dl. Primar în momentul în care dv. aveți lipsă un
asociat dacă așteptați și după ăla… Nu au cum să-și facă studii…”
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Dl. primar Todoca: „Nu trebuie să stăm până el își face.”
Dl. cons. Dubău: „Dv. mi-ați arătat un decalog de la Transgaz în care trebuie să îndepliniți
anumite condiții, unul din pași era acesta.”
Dl. primar Todoca: „Nu trebuie să le depunem cu ăla care vine din urmă.”
Dl. cons. Dubău: „Dv. mergeți cu un proiect unitar depus fragmentar, este o fractură de
logică. Vă mai spun un lucru, la un moment noi de la PSD am convocat o ședință
extraordinară, dv. cei de la PNL ați hotărât să nu participați, printre altele ați motivat că
inclusiv prefectura v-a atenționat să nu faceți ședințe extraordinare decât dacă este cazul.”
Dl. primar Todoca: „Era altcineva prefect.”
Dl. cons. Dubău: „D-le eu vorbesc de instituție, nu de persoane. Din momentul acesta vă
atenționez, având în vedere acest stil de lucru, știu toți lucrătorii din primărie, există o cutumă
în sensul în care la nivelul orașului Aleșd în ultima săptămână din lună se fac ședințele, să-și
facă temele. Există un proiect în derulare și am primit o hârtie că în 5 zile trebuie să depunem
ceva, da aceea este o urgență. Dar asta că s-a deschis o sesiune de depunere și mai este o
săptămână de depunere, și n-am reușit noi…”
Dl. primar Todoca: „Nu, am făcut proiectul într-o lună și ați văzut că încărcarea era de 98%
și fiecare zi era o zi câștigată.”
Dl. cons. Dubău: „Fiecare zi câștigată putea însemna în ședința din 26 iulie, ați pierdut 2
săptămâni! Asta este bătaie de joc, eu nu sunt păcăliciul nimănui!”
Dl. primar Todoca: „Am câștigat 2 săptămâni.”
Dl. cons. Dubău: „La o asociere mă uit la condițiile de formă și fond, da? Condițiile cu care
fac un raport de specialitate, de nespecialitate cum zice colegul Cipleu, este ăsta spun că am
identificat baza legală și spun: Votați, Consiliul local că este bine!”
Dl. primar Todoca: „Se așteaptă după gazul acesta din 2009 eu zic că o lună nu-i mult să
așteptăm după astea...”
Dl. cons. Dubău: „Nu-i o lună dl. Primar aveți un partener care nu are ce aveți dv. și Aștileul,
la care ați lucrat 1 an.”
Dl. primar Todoca: „Nu este nevoie.”
Dl. cons. Dubău: „Cum nu este nevoie, dl. Primar dacă noi le-am făcut, la ăia nu-i necesar?
Nu mai vorbiți prostii! Eu vorbesc de un pas procedural, ce au făcut cele 2 UAT-uri trebuie să
facă și celălalt.”
Dl. primar Todoca: „Proiectul se derulează de-odată.”
Dl. cons. Dubău: „Dacă și al treilea partener din asociere va dura atâta și el ar putea zice –
n-am bani pentru studiile acestea.”
Dl. primar Todoca: „El intră și își face când are bani.”
Dl. cons. Dubău: „Am înțeles, nu este bătaie de joc, eu consider bătaie de joc.”
Dl. cons. Pavel: „Doar 2 remarci legate de ce s-a spus, raportat la discuția de ieri cred că vați convins ce înseamnă promisiuni, v-ați ținut încă o dată de cuvânt.”
Dl. primar Todoca: „Nu știu la ce vă referiți.”
Dl. cons. Dubău: „Vă explic mai târziu!”
Dl. cons. Pavel: „2- legat de ședințele extraordinare atâta timp cât ele sunt legale eu cred că
nu trebuie să amenințați!”
Dl. cons. Dubău: „N-am făcut amenințare, eu consider că nu sunt legale. Din punctul dv. de
vedere este legal din punctul meu de vedere nu este legal.”
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Dl. cons. Pavel: „În al 3-lea rând nu aș vrea să trecem așa ușor peste ce s-a întâmplat la
primul punct. Aș vrea doar atâta să spun, avem aici în Consiliul local trei colegi care au trecut
prin acest proces de validare, de a se înlocui alți colegi care și-au dat demisia, grupul nostru nu v-a
făcut niciun fel de șicane, vorbim de copy-paste, copiați ce fac alții…”

Dl. cons. Dubău: „Învăț de la cei mai buni, dl. coleg! Știu că și dv. sunteți fan Bolojan și am
luat model de la cel mai bun.”
Dl. cons. Pavel: „În sală sunt trei colegi care au trecut prin asta și noi n-am făcut șicane.”
Dl. cons. Dubău: „Nouă ni s-a spus de mai multe ori voalat, ni s-a exemplificat ceea ce
înseamnă această cualiție, capacitatea acestei cualiții de a nu o interesa de ce spune
opoziția. În această comisie aveți majoritatea membrilor, nu văd care este problema să dați
drumul unui astfel de aviz!”
Dl. primar Todoca: „Nu-i nicio problemă, un coleg este în concediu, o să vină luna viitoare.”
Dl. cons. Joldea: „Fiecare are dreptul la un concediu iar dv. procedând așa… Eu cred că nu
ați procedat bine.”
Dl. cons. Pavel: „Primim prea multe lecții de moralitate în Consiliul local.”
Dl. primar Todoca: „Este afirmația dv. în vreo trei procese verbale, că nu vă veți împotrivii la
validarea unui consilier.”
Dl. cons. Dubău: „Dar ce, m-am împotrivit?”
Dl. cons. Joldea: „Nu, dar ați lipsit la comisie!”
Dl. cons. Dubău: „Așa cum colegul dv. are dreptul la concediu și eu am dreptul să fiu în altă
parte. Îmi pare rău, sincer rău, asta e!”
Dl. cons. Joldea: „Și mie îmi pare rău!”
Dl. cons. Dubău: „Referitor la ce zicea colegul, voi devoala că nu-i niciun secret. Aseară la
ședință, în momentul când dl. Primar a decis să retragă proiectul de pe ordinea de zi, l-am
întrebat de ce? Mi-a răspuns că o va face în particular, i-am spus că n-am pretenția asta,
sunt aici încă doi colegi să audă și ei. Dânsul a spus că-mi spune dacă nu zic nimic în ședința
mare și i-am zis „Bine, spune! Și mi-a spus de problema de legalitate și uitați dl. coleg ce
misiune avem și nu uitați că mă uit de fiecare dată peste documente”!
Dl. cons. Pavel: „A fost o discuție privată!”
Dl. cons. Dubău: „Nu era privată, erați și dv. acolo și am considerat important să auziți și
dv., informația era de interes public, chestiunea asta că opoziția nu vrea, că nu se face aia că
nu vrea opoziția…Atâta timp cât dl. Primar sau aparatul dumnealui își dă cu stângu’-n dreptu’
nu suport eu să fiu „Acarul Păun” pentru incompetența cuiva, fiecare să-și asume faptele,
gesturile, priceperea și nepriceperea.”
Preşedintele de şedinţă: „Haideți să depășim momentul pentru că eu cred că s-a epuizat
subiectul. Altcineva...”
Dl. cons. Caracoancea: „Eu, i-am spus aseară d-lui Primar, eu doresc neapărat audit pentru
ședința următoare la Salubri, eu nu mă duc acolo, că eu nu sunt organ de control!”
Dl. primar Todoca: „Vă rog, aveți membri în CA cereți-le ce doriți!”
Dl. cons. Dubău: „Haideți d-le Primar asta cu consilii, cu membrii…Noi avem ordonanța 109,
acolo sunt toate regulile și CA și conducerea executivă a societății are niște obligații de
raportare la Consiliul local, vă rog frumos să depuneți toate diligențele în numele Consiliului
local să avem toate acele rapoarte conform cu ordonanța 109 cu privire la guvernanțe
corporatiste, unul din membri din CA este chiar juristul primăriei care a dat luftul ăsta cu
asociații, rugați-o să citească și să vadă…Și să vedem rapoartele semestriale, anuale, care
sunt acolo. Eu am inboxul de la telefon plin cu foto de la cetățeni nemulțumiți de serviciile
Salubri, am ceva de la un cetățean care declară, nu spun că este așa, declară că l-ar fi
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întrebat pe un domn de la Salubri care-i este vecin: De ce nu golește tomberoanele? Și i-ar fi
răspuns că nu-I plătește Primăria. Aveți obligația să înlăturați aceste suspiciuni!”
Dl. primar Todoca: „Ce minciuni! Ăia care fac festivaluri, ăia nu-s la zi și au de ordinul
miliardelor, nu dau nume!”
Preşedintele de şedinţă: „Eu știu că Salubri a fost înființat pentru a asigura servicii pentru
Aleșd și subsidiar pentru alții! Nu minimalizez rolul pe care-l are în comunitatea extinsă și e
foarte bine că e așa.”
Dl. cons. Dubău: „Dacă cineva nu plătește, societățile au toate pârghiile să-și încaseze
facturile.”
Dl. primar Todoca: „O să-l chem în ședință să-și prezinte acel raport și să-i puneți întrebări.
Unde a vrut să suplimenteze containere, am suplimentat. Am somat societățile care nu și-au
făcut contracte pentru că bagă gunoi la blocuri pe ascuns.”
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, poate dv. sunteți proactiv și vreți să-I ajutați dar societatea
asta creată de noi… Și dl. director care ne-a luat peste picior… Nu știu cu cine a crezut că
vorbește. Acest domn director are un contract, are delegare primită pe acest serviciu. Ce vreți
să-l luați de mână, să bată la ușă să facă contracte?
Dl. primar Todoca: „I-am dat lista cu cei care nu au încheiat contracte, i-am somat, urmează
să primească amendă, sunt 25 societăți comerciale care nu au contracte.”
Dl. cons. Dubău: „Lumea spune că nu se ridică gunoiul.”
Dl. primar Todoca: „Am suplimentat în acele locuri că nu au fost destule, eu am văzut de la
magazine cu cartoane, în containerul de la bloc.”
Dl. cons. Dubău: „Asta nu-i problemă că se suplimentează containerele poate ritmul de
ridicare nu este adecvat.”
Dl. primar Todoca: „Se ridică de 3 ori!”.
Dl. cons. Dubău: „Eu vă spun că nu se ridică de 3 ori!”
Dl. cons. Caracoancea: „În oraș, de 3 ori? Poate pe sectoare, sectorul ăla azi, celălalt
mâine.”
Dl. viceprimar Kajanto: „La case o dată pe săptămână.”
Dl. Vancea Daniel: „La blocuri o dată pe săptămână!”
Dl. cons. Caracoancea: „Nu sunt mulțumit de raportul d-lui director! l-am aprobat să-și
cumpere niște utilaje, chiar eu am cerut să cumpere utilaje performante când l-am întrebat de
ele nu a vrut să vorbeascvă cu mine de aceea cer audit nu cer altceva că poate iese urât. Am
auzit că la AGA care trebuie să aibă ședințe lunar, trimite procesul verbal acasă să-l semneze
membrii, nu sunt de acord cu așa ceva. Să se închidă cumva containerele…”
Dl. primar Todoca: „Incintele o să le facă ADI ECOLET.”
Dl. cons. Dubău: „Să le închidă cu capace să nu mai pută!”
Dl. cons. Caracoancea: „Să nu mai umble țiganii în ele. O îngrădire ca la Oradea! La B-uri
este o mizerie!!! Dezastru!
Dl. primar Todoca: „Am fost zilele trecute și era curat! Duminica poate se strânge mult
gunoi.”
Dl. cons. Caracoancea: „O altă problemă cu străzile nou înființate. În spate, la blocuri când
începe să se facă salubrizare?”
Dl. primar Todoca: „Proiectul este prins în PNDL-2 apă-canal, suntem în faza de licitație și li
se va introduce apă-canal. Am fost acolo și sunt 2 magistrale pe PNDL -7 milioane 500 de
mii. Acolo o să încercăm să și asfaltăm tot pe proiectul ăsta, cele 2 străzi principale.”
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Dl. cons. Caracoancea: „Am mai zis odată dar aș cere la urbanizare ce terenuri are orașul
Aleșd? Nu pot să înțeleg de ce nu putem, am văzut în țară hale și în sate. La noi de ce nu se
poate? Mai avem teren? Trebuie să aprobăm ceva? Dar murim, murim așa, stând!
Dl. cons. Pavel: „Au fost vreo două proiecte dar s-au…”
Dl. cons. Dubău: „Nominalizați-le!”
Dl. cons. Caracoancea: „Îmi amintesc că a fost un proiect cu probleme cu CF-ul, dacă s-a
rezolvat de ce nu a venit cu el? Nu putem să aprobăm proiecte și să ajungem la tribunal!!! Noi
stăm și aprobăm proiecte. La care am primit finanțare? La niciunul, da?
Dl. primar Todoca: „Avem 10 proiecte la care avem contractele, al 11-lea european, marți
semnăm reabilitarea secției TBC și celelalte în evaluare, tot trăiesc cu speranța că nu am
muncit degeaba, o să vedeți unul câte unul le vom câștiga.”
Dl. cons. Caracoancea: „Proiectul cu centura? Eu știu că s-a licitat, unde-s banii?”
Dl. primar Todoca: „Centura, 20% trebuie să dea statul, deci este la dv.!”
Dl. cons. Pavel: „Puteți face lobby pentru…”
Dl. primar Todoca: „Faceți asta la CNAIR, eu am fost la CNAIR și l-am prins în Masterplan,
din păcate consorțiu care a câștigat era aproximativ format din cel care a câștigat și
autostrada Transilvania, acolo s-a reziliat, aici… A fost atacat în instanță.”
Preşedintele de şedinţă: „Una este rezilierea, alta că s-a atacat în instanță.”
Dl. primar Todoca: „Ar trebui HG de expropriere și licitație. Am adrese cum am trimis din 3 în
3 luni și o să le prezint, de la Ministerul Transporturilor, de la CNAIR, de la Drumuri Oradea,
de la Drumuri Cluj, le-am îndosariat.”
Dl. cons. Caracoancea: „Când facem exproprieri?”
Dl. primar Todoca: „Exproprierea se face prin HG.”
Dl. cons. Caracoancea: „Că încep lucrările și iese omu’ la el cu toporul…”
Dl. primar Todoca: „Exproprierea se face din bugetul național, din cei 20%. La Beiuș și Ștei
după 2 ani se fac exproprieri, după ce s-a semnat contractul.”
Dl. cons. Caracoancea: „Exact așa s-a întâmplat și cu gazul, s-a oprit pentru 2-3 deștepți
care nu au vrut!”
Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții...Vă mulțumesc! Declar ședința încheiată!”

Președinte de ședință,

Secretar,

Cipleu Sorin Leontin

Lauran Nicoleta
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