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                                            PROCES VERBAL 

 
 

        Încheiat azi, 31.01.2018, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local Aleşd, 
conform dispoziţiei primarului nr. 35 din 30.01.2018. 

Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului trebuia sa fie dl. Lang Alexandru, dar fiind 
absent nemotivat, a fost înlocuit de dl. consilier Pavel Ovidiu. La şedinţă sunt prezenţi un 
numar de 9 consilieri din cei 17 în funcție (absenți nemotivați: d-șoara Alb, dl. Cipleu, dl. 
Dubău, dl. Caracoancea, dl. Vas, dl Vancea V., dl. Jurcuț și dl. Lang). 

Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința extraordinară convocată, care are ca 
ordine de zi un singur proiect: „Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” 
utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd.” 

Preşedintele de şedinţă: „Dacă aveți și alte...” 

Dl. cons. Joldea: „O întrebare: nu știu dacă are rost la proiectul ăsta să discutăm, că tot la 
salarii și la angajați se referă, vreau să ridic câteva...” 

Dl. cons. Pavel : „Un „Diverse” - scurt, dacă doriți. Atunci supunem la vot ordinea de zi cu 
„Diverse” - propus de dl Joldea.” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu punctul „Diverse”, care se 
aprobă cu 9 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 15 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 stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd.” 

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

Dl. cons. Urs: „Aș vrea să dau cuvântul la colegii de la PSD, care n-au votat ieri...” 

Preşedintele de şedinţă: „Ăsta este joc politic...” 

Dl. primar Todoca: „Eu am făcut ce au cerut...” 

Dl cons. Gal: „Acum s-au primit și acele hârtii solicitate de colegi, păcat că nu sunt aici să 
le vadă și dumnealor, restul era discuție doar de modificare a acelui salariu brut ca să intre 
contribuțiile.” 

Dl. primar Todoca: „Nu au putut pica neturile la fel, că dacă se mărea separat la fiecare, 
care însemna dispoziția primarului, la fiecare sunt diferențe de 4 lei, 1 leu, 9 lei deci ...” 

Dl cons. Gal: „Exact, exact nu se putea!” 

Dl cons. Vancea D.: „Aș vrea și eu să spun că nu am votat niciodată salariile în cuantumul 
acesta și nici acuma nu le-aș vota dacă n-ar fi situația asta la Primărie. Dar, în continuare, 
eu mai sper ca angajații Primăriei ...” 

Dl cons. Joldea: „Am zis că discutăm la diverse.” 

Dl cons. Vancea D.: „Da, dar trebuie să spun că angajații primăriei trebuie să-și ia în serios 
lucrul .” 

Dl cons. Joldea: „Corect! O parte, nu toți, căci sunt care... să nu generalizăm!” 



 

 

Dl cons. Vancea D.: „Trebuie să ne gândim și la posibilitatea financiară de la Primărie, când 
plătim salariile astea propuse, care unele dintre ele, eu spun că-s prea mari, altele prea mici 
și de fapt eu cu asta nu-s de acord, cu discrepanțele astea, de la un salariu foarte mare la 
unul foarte mic. Dar din cauză că suntem puși într-o situație delicată ca și Primărie, eu m-
am hotărât să susțin azi proiectul.” 

Dl cons. Gal: „Cred că fiecare dintre noi suține proiectul, dar în același timp are așteptări 
mai mari, da?” 

Dl cons. Joldea: „Corect!” 

Dl cons. Gal: „Nu spune nimeni, este dată legea, este acel 20% ca să fie brutul pe 2018, 
dacă noi ne facem partea și din partea cealaltă așteptăm la fel.” 

Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții dacă sunt...Oricum asta este bine să rămână, hârtiile 
acestea cu..., datele acestea comparative, colegii le-au cerut, la următoarea ședință o să 
rog să fie pe masă la colegi să le vadă, întrucât ieri s-a ridicat problema foarte mult. 
Problema discrepanței între ce se propune pentru 2018 versus 2017, și atunci, ca să nu fie 
alte probleme, întrucât ei le-au solicitat, să le aibă pe masă și să le poată analiza și dânșii 
când vor dori.” 

Dl cons. Gal: „Și până la urmă hotărârea de guvern a...” 

Preşedintele de şedinţă: „Bine, partea asta cu legalitatea bănuiesc că fiecare e în măsură 
s-o analizeze, să o treacă prin filtrul lui, până la urmă este decizia fiecăruia și ideea dânșilor 
de a nu participa azi, de a nu se vota ieri salariile.” 

Dl cons. Urs: „Vreau să cred că colegii noștri de la PSD nu au înțeles esența proiectului de 
hotărâre, întrucât salariile cresc doar cu cuantumul pe care guvernul a hotărât să-l treacă 
dintr-o parte în alta. Guvernul lor !” 

Preşedintele de şedinţă: „Eu cred că s-a înțeles foarte bine, adică aici este simplă 
matematică, nu cred că lasă loc de interpretări.” 

Dl cons. Urs: „Eu am zis că vreau să cred!” 

Preşedintele de şedinţă: „Dacă se ia comparativ, este simplă matematică, plus că avem 
analiza comparativă, așa că de aceea zic că se va putea vedea, n-are decât să se uite la 
materialul care a fost pus pe masă. Dacă mai sunt discuții...” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
9 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 16, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă: Punctul - „Diverse.” 

Dl cons. Joldea: „Referitor la discuțiile avute odată separat cu colegii, cu dl. Primar, 
chestiune adusă și de colegii de la PSD, au și ei dreptate, nu putem să spunem că nu au 
dreptate referitor la cheltuirea banului public care în principal provine, în mare parte din taxe 
și impozite și pe care le plătesc cetățenii, inclusiv noi. Deci vreau să-i cer d-lui Primar să 
avem mare grijă de-acum încolo. Colegii s-au referit în ședința de ieri și c-ar fi prea stufoasă 
programa asta a angajaților primăriei, prea mulți, și la asta nu știu, dacă nu s-ar putea umbla 
puțin și acolo.” 

Dl. primar Todoca: „Comparativ cu alte primării eu zic că nu-i. Beiușul a trebuit să dea afară 
acum ca să se încadreze cu salariile.” 

Dl cons. Vancea D.: „Îl susțin pe colegul Joldea, sigur găsim și noi 10 oameni de care să...” 

Dl cons. Joldea: „Sunt, sunt persoane - cel puțin una pentru care voi da și numele, - o să 
vă cer, aici în ședință să-i desfaceți contractul de muncă și o să depun și o cerere în scris 
mâine, pentru că trebuie să dau și eu explicații la alegători și la colegi și la mai mulți. Este 
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vorba despre dl. Molnar, care nu știu pe ce principii a fost angajat în urmă cu 1 an și ceva, 
deci de la alegerile trecute, Ia un salar pe care se poate dovedi că nu-l merită, este ținut și 
nu știu pentru ce, care este raționamentul? De ce dăm bani ăștia? Și chiar în cererea făcută 
și după ce obțin răspuns la cererea făcută, o să mă interesez și o să susțin recuperarea 
salariului, a banilor care s-au dat, pentru că s-a dat o sumă mare de bani unui om care nu 
face nimic, ținând cont că este pensionar. Avem oameni care nu au după ce să bea apă, 
avem familii care au un venit de 3 milioane sau sub 3 milioane, - 300 lei noi, băiat și mamă, 
știu cel puțin 3 cazuri. Aceste 3 cazuri nu se încadrează la social, deoarece mama are 
pensie de 300 și ceva de lei și împărțit pe persoană depășește 125 lei sau 150. Atunci cum 
facem? Dăm salarii, pentru ce? Dl. Primar, vă rog frumos să luați atitudine, nu că-i dați de 
lucru de-acum înainte, vă rog să-i desfaceți contractul de muncă.” 

Dl cons. Vancea D.: „Susțin, susțin pe colegul!” 

Dl cons. Joldea: „Și recuperarea banilor!” 

Dl cons. Vancea D.: „Dânsul este pensionar, mă bucur că-și ia pensia, probabil bine-
meritată, dar sigur că alte familii din Pădurea Neagră își caută și ei de lucru și nu putem să 
favorizăm pe cineva indiferent de cine este el sau ce susținere ar avea el, din nu știu ce 
părți, este puțin important. Până la urmă noi trebuie să fim drepți și să dăm șanse tuturor.” 

Dl cons. Joldea: „N-aș vrea să folosesc cuvinte de ...” 

Dl cons. Vancea D.: „Trecem peste ele, dar cred că ne ascultă și pe noi dl. Primar, acuma 
cu treaba asta.” 

Dl cons. Joldea: „Eu o consider asta o discreditare în primul rând la adresa mea, a 
contribuabililor din Pădurea Neagră, și v-am spus și altele... Deci trebuie să facem să intrăm 
în legalitate,-  așa ceva nu se poate, probabil mai sunt...” 

Dl cons. Vancea D.: „Păi, au fost, dar acum a rămas singular.” 

Dl cons. Joldea: „Poate mai sunt, deci vă rog dl. Primar să ... așa ceva nu se poate. Cu 
așa ceva nu sunt de acord, pot să vă aduc și o listă cu semnături cu cel puțin 200 de 
persoane și chiar o s-o adaug la cererea pe care o s-o depun mâine. Nu se poate așa ceva!” 

Dl. primar Todoca: „Am înțeles!” 

Dl cons. Urs: „Mai sunt?” 

Dl cons. Vancea D.: „În afară de Molnar, nu!” 

Dl. primar Todoca: „Nu-i vorba de pensie, că el a venit prin concurs dar...” 

Dl cons. Vancea D.: „Mult succes!” 

Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții la „Diverse”, colegii? Atunci declar închisă ședința. 
Multumesc!” 

 

 

Președintele de ședință,                                                                       Secretar, 

Pavel Ovidiu                                                                                          Lauran Nicoleta 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


