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                                       PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat azi, 06.02.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd, 

conform dispoziţiei primarului nr. 91 din 02.02.2018. 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local 
Aleșd este dl. Lang Alexandru. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 15 consilieri din cei 17 în 
funcție, 2 absenți nemotivați(dl. cons. Jurcuț Călin și dl. cons. Vas Nandor). 

La ședință participă dl. architect șef din aparatul de specialitate al primarului, dl. Laza Gheorghe. 

Preşedintele de şedinţă: „Stimați colegi, bine v-am găsit la ședința extraordinară convocată prin 
invitația numărul 974 din 02.02.2018. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul 
verbal al ședinței ordinare din 30.01.2018.  

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 30.01.2018 
care se aprobă cu 13 voturi pentru, 2 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea nr.17 care face 
parte integrantă din prezentul proces verbal.  

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței de îndată din 31.01.2018 
care se aprobă cu 9 voturi pentru, 6 abțineri, astfel adoptându-se Hotărârea nr.18 care face 
parte integrantă din prezentul proces verbal. 

Preşedintele de şedinţă: „De asemenea a survenit pe ordinea de zi încă un proiect: „Proiect de 
hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 1217/10 Aleșd, în 
suprafață de 18261 mp”. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot suplimentarea ordinei de zi cu proiectul: „Proiect de 
hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 1217/10 Aleșd, în 
suprafață de 18.261 mp”,care se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri. 

Preşedintele de şedinţă dă citire ordinei de zi:  

Dacă sunt și alte completări, „Diverse”? Dacă nu, supunem la vot ordinea de zi cu cele 2 proiecte. 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi care se aprobă cu 14 voturi pentru și o 
abținere, astfel adoptându-se Hotărârea nr.19 care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 

Dl. primar : „Înainte de a intra în ordinea de zi țin să mulțumesc tuturor consilierilor care în prima 
ședință de consiliu au votat acea hotărâre de consiliu ca să luăm Banca Agricolă, înapoi. În 
Monitorul Oficial din 1 februarie a fost publicată HG privind transmiterea imobilului către UAT 
Aleșd. Acum rămâne să găsim o sursă de finanțare sau…În primul rând trebuie să facem o 
expertiză tehnică. Deci, încă o dată, muțumesc tuturor celor care au votat atunci la prima ședință 
acea hotărâre de consiliu.” 

Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 
„Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru locuințe 
pe perioada realizării investiției, a terenului situat în orașul Aleșd, pe str. Arena Sportivă nr. 4 în 
suprafață de 1221 mp pentru construirea de locuințe de serviciu.“-iniţiator primar.” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre care se aprobă cu 15 voturi 
pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.20 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu numărul topografic 
1217/10 Aleșd, în suprafață de 18261 mp”. 

Preşedintele de şedinţă: „Discuții dacă sunt...” 

Dl. primar Todoca: „Este ultima axă care se deschide pe POR, axa 13, de aici încolo nu se mai 
obține pe POR numai dacă se vor împărți resturi de bani care rămân în urma licitațiilor. Este 
vorba chiar la cererea d-nei directoare de la „C-tin Șerban” să mai facem o grupă de copii romi. 
Ea a constatat că copii romi care vin de-acolo se integrează cu mult mai bine, sunt mai curați, 
sunt mai aranjați, au o șansă mare și dânsa s-a angajat ca prin voluntariat să asigure persoanele 
care să-I învețe pe acești copii. Deci ar fi acolo, să amenajăm etajul, să facem un mic părculeț cu 
această suprafață de 548 mp, să punem pompe de căldură, să scăpăm de cazanul cu lemne. De 
asemenea ei vor mânca la Cantină și atunci facem legătura cu Cantina, o renovăm și punem și 
acolo pompe de căldură, mai puternice ca să ducă și Centrul de Persoane Vârstnice, cam asta ar 
fi tema proiectului. Ghidul a fost în dezbatere public până în 6 februarie, probabil că în 6 martie să 
avem timp să depunem, este după modelul primul venit, primul servit, să depunem la ora 12 
noaptea pentru că atunci proiectul este câștigat și cu punctaj mai mic.” 

Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții dacă sunt...” 

Dl.  cons. Dubău : „Dacă-mi dați voie, că dl Primar m-a rugat să mă uit cu atenție pe proiectul 
ăsta și n-am putut să-l refuz. M-am uitat pe materialele care le aveți aici. Aveți o copie după 
cartea funciară nr. 1 cu privire la imobilul 1217/10 așa și la coala A, la proprietate este trecut nr. 
topo 1217/10 pentru construcții intravilan cu o suprafață de 44.394. La foaia B este trecut ca și 
domeniul privat al orașului Aleșd asupra cotei de 18.261 din 44.394. Bun! Întabulat în 2008. M-
am uitat în CF 1 Aleșd care este pus în format fotocopiat, tot CF-ul. Cu privire la nr. acesta 
1217/10 am constatat următoarele lucruri: terenul acesta a fost întabulat în 1999, a fost înființat în 
baza unei dezmembrări în 1999 formându-se din 1217/8, s-a format „per 9” și „per 10”. Ei, acest 
„per 10” care ne interesează pe noi s-a format cu o suprafață de 117.999 mp deci mai mult decât 
acești 44.394 notat în favoarea vechiului proprietar adică Statul Roman în 1999. În 2001 acest 
imobil zice că este prins în domeniul privat printr-o hotărâre de Consiliu local nr. 24/2001 dar a 
fost notat în CF abia în 2008. Nu știu de ce, așa cum rezultă din înscrisul de la B46, având în 
vedere că nu se face nicio referire la suprafața lui înseamnă că este cu toată suprafața adică cu 
117.999 mp. Bun! Apoi tot în 2008 avem la B 52 o înscriere făcută în baza aceleiași hotărâri din 
2001 și în plus mai este invocată aici o adeverință emisă de Primăria Aleșd 6543/2008 din care 
află că domeniul privat al orașului Aleșd se înscrie cu 18.261 mp din topul ăla, 117.999 adică în 
rezumat numărul s-a constituit când s-a constituit pe o suprafață de 17.999 s-a notat în favoarea 
Statului Român și a domeniului privat și apoi în baza HCL-ului din 2001 pe orașul Aleșd. În 2008 
nu știu cum, dintr-o dată suprafața care este în proprietatea domeniul privat al orașul Aleșd scade 
de la 117.999 la 18.261 pe baza unei adeverințe, eu nu am văzut acea adeverință, n-o avem aici, 
nu știm de ce! Iar de aici încolo nu mai există notări cu privire la traseu cu drepturi de proprietate 
sau dezmembrări sau altele. Dar și așa să fie nu știm ce conține acea adeverință. Ceea ce este 
scris în CF nu rezultă în acest extras pentru că, aici avem 44.394, nu 117.999, unde sunt 
diferențele astea de teren?” 

Dl. primar Todoca: „Nu știu! George tu ai văzut asta?” 

Dl. arh. sef George : „Nu știu!” 

Dl.  cons. Dubău : „O dată că extrasul ăsta de carte funciară pentru informare din decembrie nu 
bate cu CF ăsta 1, cu istoricul terenului respectiv-un aspect pentru că aici nu mai avem 117.999 
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ci 44.394, poate fi o greșeală și nu știm de ce 117.999 care au fost pe statul roman dintr-o dată 
pe bază de o adeverință, avem numai 18.261.” 

Dl. primar Todoca: „Știți ce s-a întâmplat acolo, s-au cadastrat casele țiganilor și probabil sunt 
acelea ce s-au cadastrat, de aceea a scăzut 117.000, nu George? 

Dl.  cons. Dubău : „Cadastrarea este una , transmiterea dreptului de proprietate nu rezultă de 
nicăieri. Deci încă o dată, a cui este terenul? Unde-i terenul? Că din CF dispare așa subit fără 
documente, eu nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea! O dată că extrasul se bate în cap cu copia 
Cf-ului cu privire la suprafața totală iar în Cf-ul ăsta provizoriu sau reconstituit, nu știu cum este? 
Dintr-o dată dispare foarte mult, aproape 100.000 mp! Nu știu, adeverința mai există? Nu mai 
există, să vedem și noi ce-i cu ea? 

Dl. primar Todoca: „Trebuie să fie la CF.” 

Dl.  cons. Dubău : „Păi trebuie să fie și la Primărie că în CF scrie că eliberată de Primărie. Eu nu 
știu vreo adeverința să fie un act translativ de act de proprietate. Ceva nu-i în regulă, sincer, nu 
mă bag! Ceva nu-i în regulă și nu știu ce, poate fi o greșeală! Unde? Dar cum arată acuma…m-
am uitat aici pe planul cu propunerea de dezmembrare, el ia de bună suprafața asta de 18.261 că 
ar fi în proprietatea orașului Aleșd. Deci, dezmembrarea cât este necesar din 18.261 dar Statul 
Român a avut acolo 117.000 și nu-i mai are dar nu știu de ce, că nu apare niciun act translativ de 
drept de proprietate. Repet, dacă înscrierile în CF sunt corecte și pot fi până la proba contrarie iar 
extrasul ăsta-i greșit? Nu-i greșit că nu-i acceași suptafață a numărului de 117.000.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Eu iar văd că există aici o sentință irevocabilă!” 

Dl.  cons. Dubău : „Aceea este cu privire la construcții, nu are treabă cu terenul.” 

Dl. primar Todoca: „Este construcția lui Mateiș făcută pe Federalcoop.” 

Dl.  cons. Dubău : „Este exclusiv la construcții n-are nicio treabă și nici nu vorbește sentința de 
suprafețele de teren că m-am uitat, poate scrie acolo cu referire la suprafața de teren, c-ar scrie 
unde sunt! Sentința scrie de acest număr în integralitatea lui în 2006 vorbim de 1217/10, vorbim 
de el în totalitatea lui ca fiind proprietatea statului și mă rog, a orașului. Ar fi bine să le clarificăm 
înainte, cât de repede posibil.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Asta-i copie CF. Asta este o carte reconstituită că n-are cum să înceapă 
istoricul proprietății în 1993.” 

Dl.  cons. Dubău : „La B 30-32 în 1999 este înființat numărul ăsta și dezmembrat în „per 9” și 
„per 10” și scrie că se abnotează în aceeși coală în favoarea foștilor proprietari adică Statul 
Român. Deci este clar că proprietatea statului este orașul Aleșd dar unde este suprafața?” 

Dl. primar Todoca: „Ce teren s-a dat atunci, cu cât s-au întabulat țiganii?” 

Dl.  cons. Dubău : „Dar nu apare nicio notare, eu ăsta încerc să vă explic deci suprafața aceea 
dacă s-a dat printr-o donație, printr-o vânzare-cumpărare. Ele ar trebui să apară scăzute în 
poziția CF, aici, dacă-i una, una, dacă-s 10, 10. Până la poziția 52 care-i făcută în 2008 că aici 
este suspect că în 2008 se diminuează cu 100.000 mp pe bază de adeverință adică 10 ha, se 
diminuează CF.” 

Dl. cons. Vancea : „La 32 scrie că se transferă pe vechea coală CF-1217/10.” 

Dl. cons. Dubău : „Adică în aceeași, așa se citește asta.” 

Dl. cons. Vancea : „Și „per 9” pe Statul Român.” 
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Dl. cons. Dubău : „Nu ne mai interesează, s-a pierdut deci „per 10” capătă suprafața asta de 
117999 și se notează aici la poziția A47. Tot ceea ce înseamnă transmiterea dreptului de 
proprietate sau modificări ale dreptului de proprietate se notează în B-uri.” 

Dl. primar Todoca : „Cu notarea lui Mateiaș nu avem problemă că aici este în afară.” 

Dl. cons. Dubău : „Dar nu am discutat despre asta, eu am discutat strict despre proprietatea 
terenului” 

Dl. primar Todoca : „Am înțeles!” 

Dl. cons. Cipleu : „Ăsta-i un CF reconstituit că scrie pe el „provizoriu” pentru că CF1 ăsta ...” 

Dl. cons. Dubău : „În 1999 în urma dezmembrării trebuia să existe o schiță...Au dispărut 10.000 
mp și nu șriu de ce?” 

Dl. cons. Cipleu : „Să vă zic ,la 39 iar se vorbaște ceva-sunt notate construcțiile în baza sentinței 
irevocabile despre care vorbeam, sunt notate construcțiile și dacă vezi mai departe la B43 sunt 
întabulate pentru SC Metalcosti SRL, aceleași construcții în baza adeverinței emise de Primărie 
pe numărul ăsta 1217/10.” 

Dl. cons. Vancea : „La 45, iar ceva cu instanța…” 

Dl.cons. Cipleu : „Cu instanța, că de aceea voiam imobilele care aparțin asociațiile în 
indiviziune, ăsta fiind un CF provizoriu că de-asta zic că probabil este reconstituit istoricul 
proprietății începând  din 1993. Imposibil că CF-urile sunt mult mai vechi, iar aici ce ai văzut tu la 
45 există o acțiune a Asociației Văratec Aleșd pentru...” 

Dl. cons. Dubău : „Nu-i cu privire la nr. ăsta!” 

Dl. cons. Cipleu : „Am văzut!” 

Dl. cons. Dubău : „Și dacă o să vedeți 1217/10 este întabulat în baza hotărârii din 2009, în 2008 
adică ulterior sentinței ăleia care o vezi tu. Că la urmărorul, la B46, prima întabulare ca proprietar 
pe domeniul privat al orașului pe nr. 1217/10 câtă vreme nu se face vorbire de vreo cotă 
înseamnă că este numărul în integralitatea lui adică cu toată suprafața lui.” 

Dl.  cons. Vancea : „22.08.2007.” 

Dl.  cons. Dubău : „Da, în 2007 pe baza HCL-ului din 2001.” 

Dl.  cons. Vancea : „Din 2001!” 

Dl.  cons. Dubău : „Și având în vedere că nu se spune despre nicio cotă ca suprafață, asta 
înseamnă că este vorba de tot numărul.” 

Dl.  cons. Vancea : „Evident. Așa să fie, sigur!” 

Dl.  cons. Dubău : „Deci m-am uitat peste tot, astea sunt singurele referințe care se fac la 
numărul ăsta.” 

Dl.  cons. Vancea : „George știi mai mult decât …nu ca să știm ….să luăm suprafața asta de 
undeva dacă o băgăm la …” 

Dl. arh. sef George : „În problema asta, nu.” 

Dl. primarTodoca : „Noi l-am luat de...” 

Dl. arh. sef George : „Este o problemă de conducere a cărții funciare, nu…” 

Dl.  cons. Dubău : „Da, dar numai că este terenul nostru, că ăla trebuie să fie undeva.” 
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Dl. primar Todoca : „Bun, noi trecem acum ăștia 548 în domeniul public, terenul nu dispare, îl 
găsim noi după aceea!” 

Dl.  cons. Dubău : „Nu, nu din punctul meu de vedere...” 

Dl. primar Todoca: „Eu mă angajez să mă duc să-l depistez...” 

Dl.  cons. Dubău : „Dv. puteți să vă angajați, că aveți tot dreptul. Având în vedere că noi 
acceptăm o dezmembrare ca și cum am accepta o stare. Eu nu accept starea asta că lipsește 
terenul, adică cum să zic, poate că lipsește parte dar n-au notat ei, ci trebuie văzut la modul cel 
mai serios.” 

Dl. primar Todoca: „Cum să lipsescă...” 

Dl.  cons. Vancea : „Noi acuma acolo în ăla avem numai 18.000 din cei 117.000?” 

Dl.  cons. Dubău : „Da, așa rezultă de-aici.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Adică cam 10 ha, diferența!” 

Dl.  cons. Dubău : „Da, atâta rezultă.” 

Dl.  cons. Vancea : „Da, diferența este așa. 9 ha și…” 

Dl.  cons. Urs : „Faptic sunt 10 ha acolo?” 

D-ra cins. Scorțe : „Chiar este atâta suprafață acolo?” 

Dl.  cons. Gal : „Nu știi!” 

Dl.  cons. Dubău : „Nu-ți dai seama de-aci cât este întinderea nr. topo respectiv, poate este 
ocupat de nu știu ce, poate la luat nu știu cine dar trebuie văzut în baza a ce. Mă rog în extrasul 
acesta de carte funciară pot să bănuiesc că acel 44.394 este rezultatul unei erori, nu știu, pot să 
presupun. Pot doar să presupun, cifra asta a apărut de undeva.” 

Dl. primar Todoca: „Poate din calcul...” 

Dl.  cons. Dubău : „Nu, tocmai, că oricum ai calcula nr. celelalte, nu-ți iese suprafața respectivă. 
Problema este de CF-u, dispar 10 ha și nu știm unde și încă o dată în CF scrie că în 2008 pe 
baza unei adeverințe. Nu știu, s-o găsim dar eu știu că o adeverință nu-i un act translativ de act 
de proprietate. Dreptul de proprietate este constatat prin acel HCL din 2001 care a răams literă 
de lege, greșesc, d-na Secretar?” 

D-na secretar Lauran : „Nu, chiar nu știu de acea adeverința, chiar nu știu!” 

Dl.  cons. Dubău : „Deci acea hotărâre din 2001 se referă la constatarea domeniului privat al 
orașului Aleșd.” 

Dl. primar Todoca: „Și noi dacă dezlipim ăștia 548 ce se întâmplă? Dacă i-a furat cineva și-așa 
i-a furat, dacă-i o greșeală este o greșeală.” 

Dl.  cons. Dubău : „Eu zic să votăm în cunoștință de cauză.” 

Dl. primar Todoca: „Ar fi păcat, că nu facem parc cu jucării, că le rupe oricum, ci niște alei 
betonate și niște....” 

Dl.  cons. Dubău : „Lămuriți cu CF-urile.” 

Dl. primar Todoca: „Iar convocăm ședință extraordinară!!!” 

Dl.  cons. Cipleu : „Acuma, de-abia ne obișnuim...” 
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Dl. primar Todoca: „Eu zic să votăm, caut eu adeverința- mă angajez.” 

Dl.  cons. Dubău : „Vă spun adeverința nu este act translativ de proprietate.” 

Dl.  cons. Vancea : „Acuma, dl. coleg ce să zic aveți dreptate, în Cf-ul respectiv, proiectul ăsta 
chiar nu se referă la asta, îl putem scrie acolo ca observații.” 

Dl.  cons. Dubău : „Oservațiile nu au nicio valoare, este vorba de dezmembrare.” 

Dl.  cons. Vancea : „Căutăm terenul respectiv. Dezmembrăm bucata care este acolo. Poate să 
fie o problemă cu restul terenului dar nu cu ăsta.” 

Dl.  cons. Dubău : „Haideți să vă spun ceva, dacă greșeala este invers? Poate nu avem nici cei 
18.000 mp.” 

Dl.  cons. Vancea : „Cum spune CF-ul ăsta avem 44.000!” 

Dl.  cons. Cipleu : „Treaba-i interesantă că CF-ul zice că are 117.000, extrasul zice că are 
44.000 din care s-ar putea să avem 18.000, dar nu-i sigur!” 

Dl. primar Todoca: „18, sigur, mai ales aceia 548 că am fost cu picioarele pe ei.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Eu acuma mă uit pe el, nicin-am știut că este pe ordinea de zi, am văzut în 
raportul de specialitate, stoparea degradării acestui teren și transformarea lui într-o platformă de 
gunoi, așa scrie în raport că vreți să faceți platformă de gunoi” 

Dl. primar Todoca: „Doamne ferește!” 

Dl.  cons. Cipleu : „Păi Doamne feri` dar așa scrie , vă contestați propriul raport de specialitate? 

Dl.  cons. Vancea : „Eu cred că aceea nu face parte de aici, este o greșeală.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Este copy-paste? Eu cred că și tabelul s-ar putea să fie o greșeală!!!.” 

Dl.  cons. Vancea : „Nu, nu, trebuie să vedem și partea pozitivă câteodată în toate chestiile 
astea.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Am văzut că dv. ați reușit s-o găsiți...” 

Dl.  cons. Vancea : „Ați văzut, așa este politica asta!” 

Dl.  cons. Dubău : „Ați remarcat că v-am dat posibilitatea...” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 9 voturi 
pentru, 6 abțineri ,astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre. 

Dl. primar Todoca: „Vedem cât este punctajul, îl depunem fără, vedem unde-s suprafețele.” 

Dl.  cons. Dubău : „Căutați , că ceva trebuie să fie.” 

Dl.  cons. Cipleu : „Lămuriți și cu CF, emit aici 2 documente cu alte suprafețe, mi se pare chiar 
hilar, se pare că și angajații altor instituții dau chix.” 

Dl. primar Todoca: „Am fost la CF și eu, am avut probleme cu notarea, nu cu...” 

Dl.  cons. Dubău : „Ați mers pe fentă, domn Primar!” 

Preşedintele de şedinţă: „Declar ședința încheiată!” 

 

Președinte de ședință                                                                    Secretar 

Lang Alexandru                                                                              Lauran Nicoleta 
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