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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 30.01.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 19 din 23.01.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este dl. Kajanto. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 16 consilieri din cei 17 în 
funcție(un absent nemotivat, d-șoara consilier Scorțe Monica). 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată prin dispoziția 
primarului nr. 19 din 23.01.2018. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul 
verbal al ședinței ordinare din 19.12.2017.  
Preşedintele de şedinţă: „Supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 19.12.2017 
care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr.1care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi – 16 proiecte si un punct, dacă mai sunt 
puncte pentru ordinea de zi, diverse?” 
Preşedintele de şedinţădă citire ordinei de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru 
obiectivul: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate 
în localitatea Pădurea-Neagră, Orașul Aleșd, jud. Bihor” 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii: 
„Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în 
localitatea Pădurea-Neagră,Orașul Aleșd, jud. Bihor”. 
3.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. 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Aleșd la „Programul Interreg V-A 
România-Ungaria 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – „Susţinerea 
creşteriieficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen” si 
aprobarea contributiei proprii pentru proiectul „Makers – Centru integrat de educatie pentru 
dezvoltarea unui oras de profesionisti”( Makers - Vocational learning HUBS for developing a 
Maker city). 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2018 – 2019. 
6.Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.416/2001, privind venitul 
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2018. 
7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Aleșd nr. 
42/2016 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al Cantinei 
sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al Centrului 
de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de procedură care se va aplica în 
cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice. 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 2032 
pentru orașul Aleșd. 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
parcărilor publice cu plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd. 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către CNAIR prin DRDP Cluj a 
terenului aferent construcțiilor acestora, teren înscris în CF nr. 101482, nr. cadastral 101482 
cu o suprafață de 1500 mp. 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 
101937 înscris în CF nr. 101937 Aleșd, în suprafață totală de 636 mp proprietate privată a 
orașului Aleșd.  
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilului – 
teren identificat cu nr. cadastral 104349, înscris în CF 104349 în suprafață de 650 mp. 
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - clădire și teren aferent - 
identificat cu nr. cadastral 100442, înscris în CF 100442 Aleșd, din domeniul privat în 
domeniul public al orașului Aleșd. 
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 104251, înscris în 
CF 104251Aleșd în suprafață de 9655 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului 
Aleșd. 
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 104368, înscris în 
CF 104368Aleșd în suprafață de 1221 mp, din domeniul privat în domeniul public al orașului 
Aleșd. 
16.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională 
pentru Locuințe pe durata execuției investiției, a unui teren in suprafață de 1143 mp, aflat în 
proprietatea privata a orașului Aleșd situat pe str. Arena Sportiva, nr. 4,în vederea construirii 
de locuințe pentru tineri, destinate închirierii. 
17.Propunerea Consiliului local Aleșd privind acordarea calificativului – foarte bine – 
secretarului UAT Aleșd, în urma evaluării performanțelor profesionale pe anul 2017. 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă mai aveți ceva de adăugat...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 16 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.2care 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 indicatorilor tehnico – economici actualizaţi 
pentru obiectivul: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape 
uzate în localitatea Pădurea-Neagră, Orașul Aleșd, jud. Bihor.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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 15 
voturi pentru(dl. consilier Dubău nu a participat la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 3, 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 asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţii: „Reabilitare şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate în 
localitatea Pădurea-Neagră,Orașul Aleșd, jud. Bihor.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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 15 
voturi pentru(dl. consilier Dubău nu a participat la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 4, care 
face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 3 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.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
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Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Eu aș vrea să fac o discuție pe proiectul ăsta de hotărâre. Aș fi vrut să 
văd cel puțin un exemplu, ca să vedem că ce scrie în raportul de specialitate este adevărat, 
că s-a făcut majorare cu privire la cuprinderea contribuțiilor angajatului în brut. Am zis și 
aseară, mi-am răcit gura de pomană, n-am primit nici astăzi.” 
Dl. primar: „N-ați solicitat!” 
Dl cons. Dubău : „Am solicitat, dl. Primar, eu ce să fac dacă nu țineți minte. A fost acolo dl. 
Dem și d-na Vinter. Eu am solicitat și au zis că așa-i. Presupun că este mult de muncă la o 
treabă din asta și eu nu pot să cred pe nimeni, pe cuvânt.” 
Dl. primar: „O să faceți comparație...” 
Dl cons. Dubău : „Păi n-am cu ce, că aici e toată problema, noi ne-am bucurat la un moment 
dat că aceste salarii cresc dar am solicitat cu aceeși ocazie și o anumită responsabilitate din 
partea celor care pregătește materialele. Din cate am înțeles mai sunt și ajustări, fiecare cum 
a reușit să-și mai negocieze câte ceva.” 
Dl. primar: „Am primit hârtie de la prefectură, d-na Secretar vă poate confirma, pentru 
încadrare în gradul I sau II a acelorași funcții și doar acolo există 2 excepții.” 
D-na secretar: „La funcțiile de conducere.” 
Dl cons. Dubău : „Acelea existau și data trecută.” 
Dl. primar: „Existau, dar le-am omis.” 
Dl cons. Dubău : „Păi tocmai asta încearc sa vă explic. Nu mai am încredere în felul cum se 
redactează aceste materiale. Noi votăm, răspunderea este a noastră și prevedrea asta era și 
atunci. Incă o dată, dl. Dem n-a greșit când și-a calculat salariul, a greșit când a calculat la 
alții! Încă o dată, îmi pare rău că trebuie să folosesc nume, că eu prefer să vorbesc despre 
principii, dar se pare că la fiecare..., este a 3-a hotărâre cu salariile și mai descoperim că l-
am mai omis pe unul, l-am mai nu știu ce? Păi, in final a cui este vina?” 
Dl. primar: „La toate primăriile au fost mici divergențe care s-au corectat, inclusiv Primăria 
Oradea.” 
Dl cons. Dubău : „Nu vorbim de alte primării, nu mă interesează, eu sunt consilier local la 
Primăria Aleșd. Să fiți sănătoși!.” 
Dl cons. Cipleu : „Apropo de corectare, după cum știți anul trecut, și mi-am făcut mea culpa 
că nu am studiat materialul cu atenție, la prima hotărâre prin care ajustam salariile după care 
a trebuit să le modificăm pe jumătate din ele datorită neatenției, inadvertențelor, 
neconcordanțelor. Acuma trebuie să discutăm iarăși de reajustări, inadvertențe, 
neconcordanțe, ceea ce nu mi se pare normal. Recomand celor care au greșit, au făcut să 
existe aceste inadvertențe și neconcordanțe, să acopere din venituri proprii, diferențele.” 
Dl cons. Dubău : „Vreau să mai fac doar o precizare: dl. Primar, când a apărut această lege 
înainte să votăm pentru prima dată ca și atribuție a noastră salariile, v-am făcut o sugestie 
personalăși v-am rugat ca atunci când inventariați salariile și faceți propuneri de salarii să 
aveți grijă să nu creați diferențe acelorași funcții și acelorasi tipuri de atribuții! M-ați asigurat 
că așa o să fie, suntem a 3-a oară când găsim așa ceva. Nu știu, fără documente nu mai...” 
Dl. primar: „Este documentul de la Prefectură, d-na Secretar, dv. mi l-ați arătat!” 
Dl cons. Dubău : „Lăsați documentul de la Prefectură eu vreau să văd calcule, să văd scris. 
Aici am greșit așa, corectăm calculul...” 
Dl. primar: „Nu s-a greșit nimic.” 
Dl cons. Dubău : „Păi, mai-nainte ați spus că s-a greșit!” 
Dl. președinte de ședință: „S-a omis.” 
Dl cons. Dubău : „S-a omis, omisiunea nu-i greșeală, nu? Ok, chestiune de semantică!” 
Dl. primar: „La toate primăriile s-au corectat din mers coeficienții ăștia. Dimpotrivă, Primăria 
noastră a rămas cu creșterile pe loc, în timp ce celelalte au crescut cu 5% peste salariul 
minim, ce-i care au votat doar pe un an de zile.” 
Dl cons. Vancea D. : „Tot vis-a-vis de proiectul acesta am și eu de obiectat. La fel ca și in 
celelalte două dăți când s-au discutat salariile angajaților primăriei și bineînțeles nici de data 
asta nu pot fi de acord cu asemenea cuantum la salarii, parte din ele. Și mai mult decât atâta, 
am să reproșez unor angajați lipsă de respect, dovadă de nemuncă, pot să spun și nesimțire 
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la unii dintre ei, dar nu vreau să dau nume. Dacă trebuie, chiar dau și oricum pe viitor îmi 
doresc de la angajații primăriei seriozitate, salarii decente și seriozitate. Și dacă ei cred că ei 
pot să ne conducă ei pe noi și nu noi pe ei, eu vreau să cred că se înșeală. Dar asta este 
strict legată de activitatea primăriei. Vis-a-vis de cuantumul salariilor, cu siguranță că mă 
abțin la această hotărâre.” 
Dl cons. Caracoancea : „Am și eu de completat, aș cere d-lui primar chiar la prima ședință 
dacă se poate să se facă un raport a fiecărui post, nu mă interesează persoana. Nu să plătim 
diploma ci să plătim munca, eu am  impresia că sunt unele posturi la care le plătim diploma. 
Ne interesează munca. Am mai cerut, mi se pare foarte umflată grila personalului la 
Primărie.” 
Dl cons. Caracoancea : „Sunt posturi care se pot cumula, nu văd de ce un post care 
lucrează 3 ore pe zi, 40 de ore într-o lună, de ce nu le putem cumula? Ținem 50-60 angajați, 
nu știu câți avem? Mi se pare...” 
Preşedintele de şedinţă: ”Dacă nu mai sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 7 
voturi pentru, 9 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orașului Aleșd la „Programul 
Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – 
„Susţinerea creşteriieficiente a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului 
endogen” si aprobarea contributiei proprii pentru proiectul „Makers – Centru integrat de 
educatie pentru dezvoltarea unui oras de profesionisti”( Makers - Vocational learning HUBS 
for developing a Maker city).”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil 
Comisia Juridică – aviz favorabil cu modificarea art. 2 
Dl. primar: „Între timp a apărut propunerea în proiectul de hotărâre pentru art. 2.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl cons. Dubău : „Este vorba de precizarea sumelor.” 
Dl cons. Gal : „Și ce reprezintă de fapt.” 
Dl cons. Dubău : „Pentru că în forma inițială putea să nască confuzii.” 
Preşedintele de şedinţă: „Deci votăm proiectul în forma corectată.” 
Dl cons. Cipleu: „Eu doresc să spun ceva. Eu o să votez negativ la acest proiect și nu din 
punct de vedere al proiectului, pe care-l apreciez, dar vreau prin votul pe care o să-l dau să 
sancționez un lung șir de minciuni al administrației locale, pentru că am avut surpriza să 
găsesc în acest proiect, - nu cunosc când a fost el redactat, dar eu știu că o dezafectare, se 
discută de un an de zile să o transformăm în sală de sport pentru copii, din ciclul primar 
respectiv, clasa pregătitoare –aIV-a. Eu știu că atunci când se discută între doi oameni 
contractul înseamnă în principal ce discută oamenii, în mod secundar ceea ce se pune pe 
hârtie, pentru că ce se pune pe hârtie sunt datele convenite astfel să nu le uite una dintre 
părți. Așa că pentru mine cuvântul este cuvânt și aici, în administrația publica din Aleșd, am 
întâlnit un șir impresionant de minciuni și spun impresionant, că el vine din mandatul trecut, 
atunci când tot pentru clasa pregătitoare-aIV-a care-și desfășoară activitatea în corpul de 
clădire vecin am mai încercat să mai atribuim spații. A fost un spațiu la parterul clădirii din 
dreapta corpului respectiv care nu s-a putut da pentru copii pentru că s-a scos la licitație că 
așa trebuia. La momentul respectiv, administrația locală prin reprezentantul ei s-a dus, a 
identificat niște spații. Minciuni, pentru că pentru spațiile pe care le-a identificat nu există azi, 
nici măcar minima intenție. La scurtă vreme după ce s-a terminat și am intrat în alt ciclu 
administrativ, am pornit discuția cu amenajarea acestei săli de sport în clădirea de care vă 
spun. Încă o dată, vă rog să înțelegeți, votul meu nu este împotriva proiectului în sine, vreau 
să sancționez prin asta un șir impresionant de minciuni a administrației locale. Deci asta este 
o atitudine neconformă și neprincipială față de părinții care au fost amețiți cu aceste 
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chestiuni, că acolo se va face sală de sport. Este o dorință și o necesitate, nu pornim să 
discutăm că pe vremea lu` mamaia se făcea sportul în zăpadă. Trăim alte vremuri, sunt 
pretenții din partea părinților și pe bună dreptate. Soluții ar fi existat dar iată că ele nu se 
concretizează niciuna, asta arată interesul administrației locale pentru această problema, 
adică „zero”. Acuma că suntem în pragul unor hotărâri de genul ăsta, care vizează toate 
posibilele soluții identificate, mai avem și alte soluții și o să avem și alte soluții ș.a.m.d.” Așa 
cum spunea și colegul Dubău, a trecut vremea a te încrede în cuvânt, de acuma-ncolo 
discutăm cu hârtii scrise, că văd că n-avem cu cine să discutăm ca-ntre oameni serioși. De 
aceea, eu la acest proiect nu voi vota, în rest le doresc succes pentru proiectul pe care și l-au 
dorit să-l implementeze.” 
Dl. primar: „Vreau să vă răspund că șirul lung de minciuni a fost când am aplicat pe PNDL 
acest proiect pentru sală multifuncțională și ați votat împotrivă.” 
Dl. cons. Cipleu: „Dl. Primar, șirul lung de minciuni nu-mi explicați…Văd că mințiți în 
continuare.” 
Dl. primar: „Ați votat împotrivă.” 
Dl. cons. Cipleu: „Pentru că am fost elegant și am vorbit de administrația locală, - cel care 
ați mințit sunteți dumneavoastră și mințiți în continuare, pentru că întotdeauna s-a discutat 
acolo de o sală de sport, nu multifuncțională, nu de „povești nemuritoare.” 
Dl. primar: „Pe PNDL, ‚sala de sport” nu era eligibil, a trebuit să-i dăm altă denumire.” 
Dl. cons. Cipleu: „Ați văzut că n-a fost eligibilă nici cu altă denumire!” 
Dl. cons. Dubău: „Anul trecut, la sfârșitul anului, ați restituit un credit de 1 milion. De banii 
aceia puteați amenaja sala aceea de 4 ori!” 
Dl. primar: „Cam 400.000 lei costă.” 
Dl. cons. Dubău: „Ați stat cu mâna-ntinsă la PNDL, cu vrăjeli din-astea cu sală 
multifuncțională. Nu-i bine să mințiți, corect?” 
Dl. primar: „Am fost azi și am făcut măsurători și am găsit loc unde sunt și vestiarele făcute 
și se va face o economie, partea din spate unde este terenul de sport.” 
Dl. cons. Dubău: „Asta cu PNDL-ul este o mare minciună și n-o să vă las să…” 
Dl. primar: „Nu este nicio minciună, pentru că nu a fost câștigat proiectul.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu era vorba de o sală de sport din aceea superstar, era vorba de 
amenajarea unui spațiu pentru orele de sport pentru copiii de I-IV, nu era vorba de …” 
Dl. primar: „Sală multifuncționala!.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu sală multifuncțională, sală de teatru și altele!” 
Dl. primar: „Exact pentru spațiul ala a fost, dar nu era eligibil și a trebuit să-i dăm altă 
denumire.” 
Dl. cons. Cipleu: „I-ați dat altă denumire și nu a fost eligibil, așa de bine i-ați dat-o! Credeți 
că minciunile astea merg la nesfârșit peste tot.” 
Dl. primar: „Nu este nicio minciună, dv. nu ați votat pentru, atunci.” 
Dl. cons. Cipleu: „Dv. mințiți în continuare și o faceți cu nerușinare, pot să spun, pentru că 
personal am discutat cu dv...” 
Dl. primar: „Nu v-am făcut nerușinat și nici nu-mi permit să fac treaba asta.” 
Dl. cons. Cipleu: „A minți înseamnă a minți, cel care minte, minte cu nerușinare, că nu minte 
cu bun-simț. Deci personal am vorbit cu dv. despre acest proiect, am venit și v-am cerut să-
mi puneți la dispoziție un deviz ca să nu cer sume de-astea de investit pe povești 
nemuritoare, că voi așa faceți prin alte părți, și de-aceea aveți succesul pe care-l aveți! N-ați 
avut nici deviz, mi-ați zis că ați discutat cu proiectantul la telefon și v-a zis că atâta-i suma, 
trebuia să-mi dau seama că mințiți.” 
Dl. primar: „S-a făcut o evaluare la suprafață.” 
Dl. cons. Cipleu: „D-le, când te duci să ceri bani nu te duci cu evaluări de-astea, cum le 
faceți dv., care vă dați cu părerea.” 
Dl. primar: „Ascultați-mă, sunt niște standarde de cost care se iau în faza inițială, la 
depunerea proiectelor pe PNDL.” 
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Dl. cons. Cipleu: „Lăsați-mă cu PNDL-ul, că i-ați schimbat denumirea ca să fie eligibil și a 
fost neeligibil. Nu-mi mai povestiți de PNDL! Aveți acuma să vă legați de-o treabă care nu are 
nicio legătură cu ce discutăm.” 
Dl. primar: „Între timp am găsit această oportunitate de a depune acest proiect 
transfrontalier care va aduce 8 miliarde de euro orașului Aleșd. Se vor face niște 
ateliereșcoală acolo, unde nu vor avea acces doar elevii din orașul Aleșd, ci inclusiv cetățenii 
din afară, vor fi cursuri autorizate de ANC și Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului și 
se vor putea face calificări cerute de piața muncii. Proiectul s-a făcut împreună cu d-na 
director și dânsa a ales acest loc ca să facă atelierele. Eu nici nu am participat, a venit cel 
care scrie proiectul, s-au purtat discuții cu partea maghiară și s-a ajuns la acest tip de 
proiect.” 
D-na director: „Noi am pornit proiectul cu denumirea<Centrul regional de dezvoltare și 
formare pe regiunea N-V>. Am identificat în primul rând acea clădire a internatului pentru că 
noi nu avem un internat. Din 2012 până acuma nu am reușit să terminăm acel corp, de 
fiecare dată ni s-a spus că trebuie să găsim soluții de finanțare împreună de data aceasta am 
găsit soluția de finanțare. Consider că este cel mai oportun proiect pentru a ne dezvolta, 
vrem să realizăm hotel tip școală pe care ne vom dezvolta pe partea de școală și resursă 
umană. Vom crește calitatea actului educațional vis-a-vis de învățământul profesional și 
tehnic și din această clădire care este lipită, suprafața este destul de mică pentru a se realiza 
o sală de sport. Consider că trebuie să găsim soluții între cele 2 școli, anumite săli de sport 
care sunt la nivelul orașului Aleșd, deci cred că nu este un impediment în sensul acesta. De 
asemeneaeu am dat la liceul „C-tin Șerban” acel teren de sport care este în administrația 
noastră dar l-am dat spre folosință. Am discutat cu cei de la Holcim și ne-au promis că ne 
pune la punct celălalt teren de sport deci se pot folosi în comun de cele 2 unități școlare și vă 
rog să luați act de rugămintea de a ne dezvolta ca unitate scolară și bineînțeles ca centru 
regional de formare a resurselor umane, atât la nivel liceal cât și la nivel de resursă umană. 
Eu ca unitate școlară am parteneriate cu oficiul forțelor de muncă din Clujpe dezvoltarea 
acestor resurse și formare profesionala. De ce  să nu le fac eu și să vină Clujul? Consider că 
acest proiect trebuie aprobat.” 
Dl. primar: „D-na Director, nu se poate face un orar comun la sala de sport ca să poată 
participa și ceilalți copii, 2 clase paralel? Eu cred că sunteți deschisă!” 
D-na director: „Sunt deschisă, sunt de acord, dar nu cu lovituri sub centură, d-le Primar! 
Adică sunt deschisă la tot și primesc lovituri, mi se ia clasa. Stau la dispoziție, să folosească 
toată lumea ce administrez.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Sunt prea multe clase ca să încapă toți, n-au nicio șansă!” 
D-na director: „Eu am 46 de clase. Mai există o sală de sport. Se poate realiza o sală de 
sport pentru învățământul primar. Mi se pare nedrept din cauza acestor inadvertențe și 
rostogolirea unor probleme ale comunității să sufere părinții și elevii.” 
Dl. cons. Cipleu: „Acuma, ca să mă lămuresc cu proiectul, din câte am văzut eu, proiectul 
respectiv presupune: modernizare, modificare, recompartimentare, parter, etajul I. Pentru 
celelalte?” 
D-na director: „Sunt făcute celelalte, doar mobilier trebuie.” 
Dl. cons. Cipleu: „De-asta am întrebat.” 
D-na director: „Sunt 20 de camere tip hotel, unde am la o cameră tip garsonieră la care am 
baie, la culoar avem tot ce trebuie: zona de încălzit mâncarea, de călcat tot ce le trebuie 
copiilor pentru internat. Dar ce este dedesubt, adică etajul I și parter, este distrus și nu-l 
putem folosi dacă nu se reabilitează, eu nici măcar racordarea la instalația de încălzire nu o 
am nici instalația de apă, dar profitând de acest proiect se va face transparent, mă gândesc!” 
Dl. cons. Cipleu: „De când lucrați la acest proiect?” 
D-na director: „Cam de 3 luni!” 
Dl. cons. Pavel: „Sincer, chiar mă bucur că d-na director a fost de față pentru că sunt 
consternat de-a dreptul că ne contrăm inclusiv pe astfel de proiecte care consider că sunt 
singurele care în condițiile date aduc un plus de investiții în comunitate! Chiar rămân fără 
cuvinte pentru că observ aici niște ambiții care nu cred că-și au rostul. Trebuie să luăm 
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proiectul ca atare, plusul pe care-l aduce. D-na director a prezentat unele mijloace prin care 
printr-o comunicare deschisă se pot rezolva lucrurile, școlile să-și rezolve anumite probleme 
între ele, să ne ocupăm noi de partea administrativă și nu cred că-i bine să stopăm aceste 
investiții la nivel de oraș.” 
Dl. cons. Cipleu: „Mă simt dator să fac o precizare, că ați înțeles complet greșit, d-nul coleg. 
Am precizat că este ok, dar prin votul pe care-l dau vreau să sanctionez minciuna, nu 
proiectul în sine.” 
Dl. cons. Gal: „Dacă nu trece!!!” 
Dl. cons. Cipleu: „Iar ce privește că nu cunoaștem trecutul, eu îl cunoscla mine, au terminat 
ciclul primar 2 copii, ultimul este în clasa pregătitoare. De când l-am avut pe cel mare care 
este clasa a-X-a, s-a tot discutat, s-a tot mințit pentru că au fost propuneri mincinoase și de 
fiecare dată când s-a ajuns în pragul unor chestiuni de genul ăsta s-a identificat altă soluție. 
Deci, de fiecare dată în mod repetitiv se identifică o altă soluție, deci la noi nu există o soluție 
- la noi există altă soluție. Despre asta am vrut să și precizez, despre ce înseamnă 
necesitatea, oportunitatea și beneficiul pe care-l aduce proiectul în sine și ceea ce discut eu 
aici.” 
Dl. cons. Pavel: „Nu am făcut nicio confuzie, tu ți-ai spus punctul de vedere așa cum mi l-am 
spus și eu și ambițiile nu-și au locul, pentru că proiectul este prea important!” 
D-na director: „Consider că este o oportunitate locală pentru a ne dezvolta doar prin aceste 
proiecte. Eu, ca unitate școlară derulez al-2-lea proiect Erasmus de 100 și ceva de mii de 
euro, am experiență, colegii mei vor depune din nou. Vom găsi soluții și pentru celălalte 
probleme. Vom pune la dispoziție sala și echipamentul de sport din cadrul unității noastre.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 
voturi pentru, 2 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 5, 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 reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular de pe raza oraşului Aleşd, pentru anul şcolar 2018 – 
2019.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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: ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi permiteți, cu privire la acest proiect s-au iscat niște vorbe în târg, 
cum că onorata comisie de învățământ din cadrul Consiliului local ar fi aprobat desființarea 
unei clase la Colegiul „Alexandru Roman”. Fiind de față la acea ședință, ii invit și pe colegii 
mei să confirme sau să infirme și pe dl. viceprimar, care a fost de față, că la acea ședință nu 
s-a luat nicio hotărâre cu privire la înființarea sau desființarea vreunei clase la niciuna din 
unitățile de învățământ din orașul Aleșd. Dacă cineva și-a permis să dezinformeze în această 
manieră, e problema lui personala. Mă bucur că sunteți aici(d-na director) să culegeți această 
informație! D-le Primar am dreptate la acest punct?” 
Dl.  primar: „Da, nu aveați dreptul!” 
Dl. cons. Dubău: „Nu avem dreptul, am vrut să clarificăm!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Există o modificare?” 
Dl. cons. Dubău: „Unii justifică că ar fi luat Consiliul local vreo decizie cu privire la 
desființarea unei clase la Colegiul Alexandru Roman!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Dar eu am citit o rezoluție acolo care spune că nu există nicio 
modificare!” 
Dl. cons. Dubău: „Nu are nicio legătură. La un moment dat, în comisia de învățământ a venit 
o adresă de la „Consatntin Șerban, cum că ar fi bine să fie ceva ca să nu fie rău, altceva!” 
Dl.  cons. Gordan: „A fost o informare, nu că am decis ceva!” 
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Dl. cons. Dubău: „Colega noastră, care din păcate este aici de nefață, a menționat în 
procesul verbal (care este mărul discordiei) că a fost o sesizare, o informare . Noi am luat act 
de ea la nivel de informare, că de hotărât am concluzionat că nu există nicio bază legală în a 
ne pronunța. Nu am luat nicio decizie pentru că nu avem cum să luăm nicio decizie,- asta 
este, iar acum votăm rețeaua școlară așa cum a fost ea în anul precedent. Mulțumesc!” 
D-na director: „V-aș ruga atunci când se adoptă aceste avize vis-a-vis de cele 2 unități și o 
unitate consideră că are mai multe drepturi sau este îndreptățită datorită calității actului 
educațional, a performanțelor, este necesar să fim invitați cei 2 manageri ai unităților de 
învățământ care să ne spunem părerea sau să informăm asupra activității noastre școlare. 
Consider ca dacă cele 2 cadre didactice, d-șoara învățătoare și dl. profesor, au calitatea de 
consilieri, nu este oportun ca cele 2 persoane să fie părtinitoare, adică ei făcând parte din 
Comisia de învățământ trebuie să susțină ambele unități școlare,- așa este necesar și 
oportun. Vis-a-vis de acel proces verbal, a fost la dl. inspector general și dânsul a spus foarte 
clar, că Colegiul „Alexandru Roman” nu este susținut de comunitatea locală. De aceea s-a 
luat decizia ca aceea clasă de științe să ni se ia. Deci noi, la ora actuală, în proiectul planului 
de școlarizare, nu avem aprobată clasa de științe. Asta înseamnă că va rămane în orașul 
Aleșd o singură clasă de științe, asta înseamnă îngrădirea dreptului la educație pentru părinții 
și copiii comunității. Mai înseamnă, de asemenea, că o școală care este acreditată cum este 
Alexandru Roman emite diplome, o unitate școlară care este autorizată nu poate emite 
diplome. Și atunci ne-am trezit că noi fiind acreditați ni s-a luat clasa.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 6, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr.416/2001, privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2018.”-iniţiator 
primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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. cons. Dubău: „Dacă-mi permiteți, dl. președinte, acest tip de proiect de hotărâre Consiliul 
local îl aprobă în ședința din prima lună a fiecărui an. Între prevederile acestui proiect există 
și acordarea unui ajutor de urgență în caz de calamități naturale, între 1000-3000 lei. Din 
păcate, în orașul Aleșd a avut loc o astfel de calamitate, recunoscută la nivel național, și au 
fost foarte mulți cetățeni care au depus cereri la Primărie. Dl.Primar nici măcar n-a făcut o 
comisie, să facă o evaluare, să vadă câți cetățeni ar fi îndreptățiți să beneficieze. Aici nu-i 
vorba că-i repari omului toată casa, îi acorzi o sumă între 1000-3000 lei. S-a mulțumit dl. 
Primar să ne spună că a colectat acele solicitări și le-a trimis la prefectură și D-zeu cu mila. 
Asta în condițiile în care, la sfârșitul anului 2017, Consiliul local a aprobat restituirea către 
CEC Bank ca și creditor a unei sume de 1 milion de lei, în condițiile în care ni s-a spus că nu 
s-au acordat astfel de despăgubiri, că nu au fost bani. Mulțumesc! Sper că anul acesta n-o 
să avem situații!!!” 
Dl.  primar: „Nu am avut bugetat pentru mii de cereri.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu nu am spus să soluționăm mii de cereri, prin decizia dv. puteați să 
constituiți o comisie. Era foarte greu să stabilești niște criterii ca să dai bani?” 
Dl.  primar: „Eu le-am trimis la Prefectură pentru inițierea unei hotărâri de guvern.” 
Dl. cons. Dubău: „Lăsați HG-ul, cine a inițiat acest proiect de hotărâre?” 
Dl.  primar: „Eu.” 
Dl. cons. Dubău: „Cine a fost anul trecut inițiatorul? Deci tot dv., lăsați prostia asta, ați 
propus Consiliului local.” 
Dl.  primar: „S-au dat ajutoare de urgență pentru înmormântări.” 
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Dl. cons. Dubău: „Lăsați înmormântările, ați propus Consiliului local acordarea unui sprijin 
de calamități între 1000 și 3000, așa a fost și anul trecut, Consiliul local a luat act de 
propunerea dv. și nu numai că a luat act, dar a și aprobat-o. Din păcate, am avut o situație de 
genul ăsta și n-ați binevoit să ajutați niciun cetățean al orașului ăsta, restul sunt povești!” 
Preşedintele de şedinţă: „Au fost ajutoare pentru școli...” 
Dl. cons. Dubău: „Nu, pentru școli, d-le Viceprimar, scrie clar ajutor pentru persoane, nu 
pentru instituții, acelea sunt proprietatea noastră! Păi, ar fi culmea să lăsăm să plouă în ele!” 
Dl.  primar: „Am avut alocate sume minime pentru situații din acestea.” 
Dl. cons. Dubău: „Ce v-a împiedicat pe dv. și pe dl. Dem să faceți o rectificare de buget 
pentru situații de genul ăsta, în condițiile în care am avut bani. Noi am restituit la sfârșitul 
anului 1 milion. Câți oameni puteați ajuta de banii aceia?” 
Dl.  primar: „În luna noiembrie și decembrie am primit acei bani.” 
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, lăsati că faceți rectificări bugetare după cum aveți chef, pentru 
situații de genul ăsta n-ați avut chef!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 7, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local 
Aleșd nr. 42/2016 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare al 
Cantinei sociale, al Centrului de zi pentru copiii din cadrul Centrului Multifuncţional Obor şi al 
Centrului de zi pentru persoane vârstnice Aleşd şi a Manualului de procedură care se va 
aplica în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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.  primar: „Eu vreau să fac aici o precizare, pentru că au fost discuții în comisii, la art. 7 
primul paragraf „pentru nunți se va folosi un preț de minim 90 lei/meniu/persoană” se elimina 
chestia cu supă, cu găina și cu ciorba. Minima 90 lei/persoană, iar la art. 3 pentru 
parastasuri, botezuri, banchete ș.a.m.d sau alte evenimente organizate la cantină se folosesc 
adaos comercial de 100%. Aceste 2 amendamenteerau de 80%.” 
Preşedintele de şedinţă: ”Dacă mai sunt alte discuţii...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Profit că este și d-na administrator aici, aș ruga-o frumos să se 
gândească la o variantă să facem ceva cu scaunele din cantină!” 
Dl.  primar: „Noi acum scriem un proiect european, se deschide axa 13 pe social, unde va fi 
inclus centrul Obor, cantina și Centrul de bătrâni, drept pentru care este aici și o 
dezmembrare pe tema asta. Acolo vom schimba tot, inclusiv mobilierul.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Până atunci, domn Primar, să le facem o spălare sau huse la 
scaunele acelea!” 
Dl.  primar: „Huse până atunci sau o spălare.” 
D-na administrator: „De 12 ani sunt folosite zilnic, așa că este foarte greu...” 
Dl.  primar: „Încercăm să câștigăm proiectul acesta.” 
Dl. cons. Cipleu: „Dacă sunteți aici, și vă mulțumesc că sunteți aici, aș vrea să vă întreb 
dacă formularea cu care a fost modificat articolul privind prețul meniului este una care să vă 
dea libertatea în a oferi un mediu variat solicitanților. Pentru că la discuția în comisie, și eu 
am ridicat problema asta, erau 2 tarife,- meniu cu ciorbă, de aceea și eu am sugerat ca cel 
puțin să existe o plajă de tarife, să fie între și între, sau cu minim de …Să nu fiți ținută de 
niște prețuri fixe.” 
D-na administrator: „Clientul când venea, eu îi ofeream 2 variante cu prețuri diferite în 
funcție de supă sau ciorbă în meniu.” 
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Dl. cons. Cipleu: „Ideea care eu aș vrea s-o discutăm‚tinând cont că dv. funcționați în ceea 
ce privește evenimentele pe o piață care oferă mult mai multe și s-a diversificat foarte mult în 
ultimul timp,sugestia mea a fost în ceea ce privește hotărârea pe care o luăm cu privire la 
tarife, să le facem in așa în fel să aveți cea mai mare libertate de mișcare, astfel încât să 
oferiți la prețuri competitive servicii de calitate. De-astea, dacă aveți sugestii din astea, cu 
cea mai mare plăcere le așteptăm.” 
D-na administrator: „Ceea ce am oferit în anii trecuți, clienții au fost mulțumiți și n-au cerut 
altceva. De atunci, bineînțeles că pretutindeni au crescut și trebuie să ne încadrăm și noi și 
de aceea am cerut să se ridice prețurile.” 
Dl. cons. Cipleu: „Am înțeles, dar în ideea în care este formulată cu minim puteți să mergeți 
cât doriți.” 
D-na administrator: „Da, pot, pot face și aperitive mai diversificate.” 
Dl.  primar: „Corect.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Și felul al-II-lea.” 
D-na administrator: „Sigur că da.” 
Preşedintele de şedinţă: „Altceva?” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 8, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 
– 2032 pentru orașul Aleșd.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi permiteți dl. Președinte…” 
Dl. cons. Cipleu: „Puteți să ne spuneți cât a costat acest Plan de mobilitate?” 
Dl.  primar: „60.000+TVA.” 
Dl. cons. Dubău: „Dar nu vă fie rușine, spuneți tot!” 
Dl.  primar: „Nu mi-e rușine, aci sunt toate ofertele de pe SEAP, cea mai mică 114.000, 
scoase azi, și aici ghidul AMPOR care dă 1,5 euro/persoană și de acolo iese 69.000+TVA.” 
Dl. cons. Dubău: „Haideți să vă spun o chestiune strict juridică care mă împiedică să trec 
mai departe. Si aici vorbim despre seriozitate, revenim la seriozitate. Lucrez cu materialul 
clientului șio să citez din referatul de aprobare care invocă aici „necesitatea realizării 
planurilor de mobilitate urbană este stipulată și de art. 46 din Legea nr. 350/2001, privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, unde se 
precizează că un Plan Urbanistic General”, subliniez, trebuie să includă, așa scrie aici. Acest 
plan de mobilitate urbană face modificare la PUG, ori PUG-ul, nu ați venit cu el modificat! 
Adică, acest document să vină cu PUG, care PUG necesită avizări. Acest Plan de mobilitate 
urbană, ca anexă a PUG-ului - și vă spun de ce era foarte important, de ce este prevăzut așa 
în lege, pentru că PUG-ul trebuie avizat de diverși, avizat în acest sens. Dacă soluțiile din 
programul de mobilitate urbană nu converg cu PUG-ul, specialistul ar fi spus: -D-lor aici nu se 
poate realiza soluția asta, nu știu, ar fi zis CNAIR-ul sau ar fi zis... Nu cred că avem probleme 
cu căile ferate, că nu avem pe teritoriul nostru. Sunt diverși avizatori, nu știu, venea „Natura 
2000”și specialistul spune: -Aveți o problemă, nu puteți dezvolta aici pentru că aveți 
chestiunea asta. Planul de mobilitate este anexa PUG-ului, în forma în care este redactată cu 
600 de milioane, plătiți aiurea pe copy-paste. Nu-i corelat cu PUG-ul, ori PUG-ul nu este o 
anexă a Planului de mobilitate și viceversa. Când acest plan modifică PUG-ul, nu se poate 
juridic, acesta este un motiv de legalitate pentru care mă împotrivesc să-l adopt în această 
formă!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Ați constatat acolo vreo modificare adusă PUG-ului!” 
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Dl. cons. Dubău: „Da! Sunt soluții cu privire la anumite străzi, conexiuni cu anumite drumuri 
care nu sunt prevăzute în PUG!” 
Dl.  primar: „Și-ți prevede legea că trebuie?” 
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, s-au citit aici „acest plan de mobilitate este un document inclus 
în PUG - l-ați invocat aici!” 
Dl.  primar: „Cum să-l includ dacă nu-I aprobați? Trebuie să-l aprob pe ăsta și apoi să-l 
includ.” 
Dl. cons. Dubău: „Dv. veniți aici cu soluții care exced PUG-ului!” 
Dl.  primar: „Cum pot eu să includ ceva care nu există!” 
Dl. cons. Dubău: „Lăsați diversiunile!” 
Dl.  primar: „Nu-i diversiune, eu nu pot să vorbesc, numai voi?” 
Dl. cons. Dubău: „O anexă se realizează în momentul în care se realizează documentele la 
care este anexă.” 
Dl.  primar: „Acum trebuie să aprobăm și PUG-ul deodată?” 
Dl. cons. Dubău: „Da! Da, pentru că ăsta este anexă la PUG. Aveți aici soluții care în PUG 
nu sunt aprobate! Dv. aveți soluții cuprinse aici care nu știți dacă sunt viabile sau nu d.p.d.v. 
al avizatorilor.” 
Dl. cons. Joldea: „Trebuie să avem ce pui la avizare.” 
Dl. cons. Dubău: „Asta-i anexa lui. De exemplu, aici aveți propusă o soluție în planul de 
mobilitate urbană, o soluție cu o stradă care trebuie să iasă în E60 prin imediata vecinătate a 
primăriei. O astfel de conexiunecu drumul național trebuie avizată de CNANDR. PUG-ul care 
prevede o astfel de conexiune pe baza acestei anexe…O anexă detaliază un document, așa 
să știți, ori aici noi nu avem nicio detaliere, decât a curselor de autobuz de la Aleșd copiată 
după <autogări.ro>, 4 pagini.” 
Dl. cons. Cipleu: „4 pagini sunt traseele de la Alesd copiate de pe <autogări.ro>, mai sunt, 
eu nu am văzut așa o repetiție în niciun document. Ați citit cele 317 pagini?” 
Dl.  primar: „Nu le-am citit!” 
Dl. cons. Cipleu: „Păi, îmi pare rău, sunteți un inițiator care habar n-aveți ce inițiați! Trebuie 
să aveți răbdare, să vă citiți documentele pe care le inițiați! Ați fi constatat că sunt propuse 
niște soluții SF, cu terase suspendate și sens unic pe DN1. Eu nu știu cu cine ați discutat dv. 
prostiile astea, poate nu le-ați discutat cu nimeni. Vă garantez că dacă citeați primele 30 de 
pagini vă lămureați.” 
Dl.  primar: „Sens unic este pe str. Rândunicii!” 
Dl. cons. Cipleu: „Dl. Primar, nu-mi arătați, că mi-ați spus aseară cu cele 317 pagini, aveți în 
birou o hartă cu semene grafice!!!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Vă rog să exemplificați!” 
Dl. cons. Cipleu: „Ați avut dreptate, o asemenea repetiție eu nu am văzut, se repetă de 8 ori 
același lucru. Eu cred că o fi un stas dar să repeți de-atâtea ori?” 
Dl.  primar: „S-a lucrat la greu!” 
Dl. cons. Cipleu: „Da, s-a lucrat serios, habar n-aveți că aveți sens unic pe DN1!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Vă rog să exemplificați!” 
Dl. cons. Pavel: „Este o exprimare greșită, este vorba de strada Nucului!” 
Dl.  primar: „Unde? Eu cred că este vorba de banda de selecție. ” 
Dl. cons. Cipleu: „Este vorba de bandă de selecție care să facă o bandă de preselecție 
pentru T. Vladimirescu și Eminescu!” 
Dl. cons. Dubău: „Dincolo de asta este o chestie juridică.Intr-o altă hotărâre s-a votat 
Strategia de dezvoltare 2014-2020, parte din balivernele de acolo se regăsesc și aici. Acolo 
se vorbea de încălzirea Aleșdului folosind apă termală, eu ca și „chibiț”, la vremea aceea am 
reușit săle explic oamenilor că nu există această posibilitate la ce poate puțul acela. Acum 
vreo 2 săptămâni a răposat și acel puț și nu mai reușește să umple 2 ciupe. Adică 
administrația locală avea informații pe domeniul respectiv, dar așa de bine suna acolo, pe un 
document programatic care viza până în 2020, viza încălzirea cu apă termală. Am fi putut, 
dar dacă o aduceam de la Debrecen. Așa s-a vrut probabil tratat și Planul de mobilitate.” 
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Dl. cons. Cipleu: „Aș vrea să vă informez pe dv. ca inițiator, că ați cuprins un sens giratoriu 
între centura de sud a orașului și strada T. Vladimirescu. Poate cunoașteți că strada 
respectivă, conform proiectului de execuție, este în aer!!! Poate că sensul dv. giratoriu este 
între sol și demisol, urmând a se face urcarea cu platforma. Este foarte serios Planul dv. de 
mobilitate, și nu degeaba v-am întrebat cât a costat acest Plan de mobilitate, pentru că am 
văzut în preambulul acestui plan de mobilitate că au contribuit 10 persoane din cadrul 
primăriei, din toate domeniile de activitate.” 
Dl.  primar: „S-au făcut studii de trafic la fiecare intersecție principala și la trecerile de 
pietoni, cu poliția împreună.” 
Dl. cons. Cipleu: „Deci studiile de trafic le-au făcut angajații primăriei, așa scrie în preambul. 
Păi, voiam să vă întreb, care este contribuția proiectantului scăzând contribuția angajaților,  
scăzând informațiile de pe <autogări.ro>, scăzând informațiile de pe alte site-uri, pentru că 
contribuție originalăam văzut pe o pagină și 3 schițe.” 
Dl.  primar: „Am scos de pe SEAP ...” 
Dl. cons. Cipleu: „Așa cum spunea dl. Caracoancea, că angajatul să-l evaluezi după cât 
lucrează, un plan de mobilitate, o strategie de dezvoltare trebuie achitat în funcție de ce-ți 
propune original, nu după cât este standardul de cost. Aici nu plătim standardul de cost, ci 
materialul.” 
Dl.  primar: „Chiar vi se pare că-i întocmit aiurea? Mie mi se pare o lucrare foarte serioasă.” 
Dl. cons. Cipleu: „V-am dat 3 mici exemple, eu nu stau să vă citez din memorie 317 pagini!” 
Dl.  primar: „Inadvertențe pot exista și se pot corecta!” 
Dl. cons. Cipleu: „D-le, dacă este lucrare foarte serios realizată care-mi spune mie....” 
Dl.  primar: „Care spune că orașul Aleșd să se dezvolte, prin lege este obligatoriu acest  
Plan de mobilitate.” 
Dl. cons. Dubău: „Da, este ca și anexă la PUG și acesta trebuie actualizat!” 
Dl.  primar: „Cum să-l introduc în PUG dacă nu există?” 
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, asta-i o anexă!” 
Dl.  primar: „Cum să-l introducem dacă nu există?” 
Dl. cons. Dubău: „Nu-i adevărat, PUG-ul are niște avize, dv. cu soluțiile fanteziste…” 
Dl.  primar: „Da, dacă-i așa, putem scoate din plan dacă sunt soluții fanteziste. Asta se 
poate corecta! După aceea este întrodus în PUG.” 
Dl. cons. Dubău: „Păi, n-are rost să ne mai reunim aici, eu și Consiliul local, că dv. scoateți, 
băgați…” 
Dl.  primar: „Orice document adoptat de Consiliul local poate fi corectat oricând.” 
Dl. cons. Dubău: „De către cine?” 
Dl.  primar: „Tot de către Consiliul local.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu de aceea v-am zis, că ne jucăm de-a Primăria și Consiliul local aici, 
adică când facem lucrurile să le facem…!” 
Dl.  primar: „Eu nu știu, când ați fost dv. consilier nu s-a făcut o chestie de-asta serioasă, 
acuma și asta-i bai, că se face.” 
Dl. cons. Dubău: „D-le, de ce să faceți prostii, dv. ați folosit ca și temei legal ca și justificare 
pentru acest proiect de hotărâre art. 46 din Lg. 350. Păi respectați-l, respectați ceea ce 
invocați. Încă o dată, dacă soluția asta propusă nu se poate realiza, că specialiști CNANDR 
spun că nu ai  un racord la drumul național?” 
Dl.  primar: „N-o să mă apuc să dărâm clădirea aceea!” 
Dl. cons. Dubău: „Păi d-le Primar, ăsta este un exemplu exact ca și cel cu apa termală, 
adică dacă facem un document, hai să-l facemserios! Vă mai spun una, apare acolo parcare 
și teren de sport în spate la Penny. După ce v-am explicat aici că nu funcționează cu 
supterficia, după ce colegul Pavel a verificat la notar dacă spun prostii sau nu, ați încheiat 
orice negociere cu dl. Gros, spunând că dl. Gros nu mai vrea să stea de vorbă cu dv…” 
Dl.  primar: „Mi-a fost rușine să-l mai contactez!” 
Dl. cons. Dubău: „Este bine căaveți rușine câte-o dată, dar nu când este cazul!” 
Dl.  primar: „Sunt nerușinat, da?” 
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Dl. cons. Dubău: „Nu, Doamne ferește, deci nu era cazul să aveți rușine, da, era o chestie, 
d-le am greșit modul de colaborare pe această chestie!” 
Dl.  primar: „Nu-l interesează pe ăla supterficia, el mi-a trimis un acord cadru pe care-l 
folosește el. Dacă-i bine, bine, dacă nu, să fiți sănătoși! Nu se poate negocia cu Gros de la 
Penny cum vorbim și negociem noi, aici!” 
Dl. cons. Joldea: „D-lor, să trecem la ordinea de zi, a noastră.” 
Dl. cons. Cipleu: „De ce? Vă plictisește discuția, dl. coleg?” 
Dl. cons. Joldea: „Păi, dacă vorbim pe lângă subiect, cum să nu ne plictisească!” 
Dl. cons. Dubău: „Cum să fie pe lângă subiect, păi dacă dv. nu citiți, era Penny în Planul de 
mobilitate!” 
Dl. cons. Joldea: „Dl. Gros este trecut acolo cu nume și prenume.” 
Dl. cons. Dubău: „Se face referire la Penny market!” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8 
voturi pentru și 8 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre. 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al parcărilor publice cu plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Dubău: „Dacă-mi permiteți, o să fac câteva remarci la acest proiect și o să pornesc 
tot așa, de la materialul clientului. În referat se vorbește de 5000 și ceva de autoturisme 
înmatriculate la deținător care-și au reședința pe raza UAT Aleșd. Din proiectul de hotărâre 
reușim să rezolvăm cu privire la locurile de parcare la domiciliu vreo 700 și ceva adică 14%. 
Restul? Dumnezeu cu mila! Si vreo 200 și ceva de locurimobile de parcare în anumite zone, 
chestiunea pe care o supun atenției și motivul pentru care n-o să votez aceste proiect. Cu 
privire la zonarea parcărilor, nu cele de domiciliu, ci cele temporare. Aș fi vrut ca anexă la 
acest proiect, că noi hotărâm, să văd o schiță cu zonarea domeniului public și poziționarea 
exactă a acelor locuri de parcare. Adică nu noi votăm una și administrația locală are 
libertatea să le mute cum vrea, să nu deranjeze vreun vecin pe-acolo și mutăm parcarea. A 
2-a chestiune, atata vreme cât noi nu avem bine definit domeniul public, cadastrat cum se 
cuvine, să nu ne trezim la un moment dat că facem parcări pe terenuri care au făcut obiectul 
restituirii dreptului de proprietate. Vă dau un exemplu: parcul din spate de la  blocurile R, la 
un moment dat a făcut obiectul restituirii dreptului de proprietate!” 
Dl. cons. Cipleu: „Păi au făcut și străzi, dar nu intru în detalii.” 
Dl. cons. Dubău: „Apoi cu privire la parcările de reședință din acelea 5000, majoritatea sunt 
la blocuri, noi rezolvăm problema la câte? La 700 și ceva. Adică ce facem noi, creem 
„dihanie” între cetățenii orașului Aleșd. De ce? Mergem mai departe la regulamentul 
sancționator cu privire la acest Regulament de parcare. Dacă un cetățean parchează un 
minut sau o zi pe un loc de parcare care-i ocupat noi îl amendăm de 454,55 mai mult decât 
plătește respectivul pe locul de parcare. Cum am ajuns la acest calcul, vă explic: un loc de 
parcare costă 80 lei, impartim la 365 egal 22 lei, dacă un alt cetățean îi ocupă locul de 
parcare după ora 16.00, noi îi dăm prima amendă de 100 lei deci de 454 ori mai mult decât 
valoarea social apărată de acest Regulament. Orice sancțiune trebuie raporată la valoarea 
sociala pe care o apără. Bun, mergând mai departe, tot la acest tip de sancțiune avem un tip 
de sancțiune în cascadă, adică prima abatere 100, a2-a-200, a3-a-300, a4-a-400, fără a fi 
precizat în cadrul regulamentului care-i durata de timp în care termenul de recidivă se 
radiază, pentru că și în penal recidiva se radiază după un anumit timp. Apoi, cu privire la 
agentul constatator, este vorba de domeniul public și dv. ați făcut aici un amestec între 
agentul constatator de la primărie, nu știm de la care Serviciu, și ajungem la pixul d-lui 
Primar, noi hotărâm iar dl. Primar face cărțile! Trebuie să știm exact care sunt agenții 
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constatatori sau măcar din cadrul cărui Serviciu, nu este definit! Nu putem să definim că 
Poliția și Jandarmeria să încheie aceste constatări pe domeniul public. Vă dau exemple de la 
orașele mai mari, unde s-au amestecat unii cu ceilalți. Noi nu trăim într-un glob de sticlă, am 
ajuns ca pe arterele rutiere unde sunt reglementate de Lg. Rutieră să dea poliția locală 
amenzi. Ei, a mers cât a mersulciorul la apă, până când instanțele superioare au constatat că 
nu este normal acest lucru. Și aici nu poți, nu poți să spui că poliția este agent constatator la 
reglementarea domeniului public. Aici este vorba de reglementarea domeniului public nu de 
circulație, este o parcare reglementată pe domeniul public. Nu poți să pui agent constatator 
Poliția sau Jandarmeria. Dincolo de modalitatea de redactare, unde Regulamentul 
sancționator este plasat în mai multe locuri fără o strategie unitară. Cealaltă chestiune de 
oportunitate la care veau să mă refer, având în vedere că noi nu putem oferi servicii de 
calitate și îndestulătoarepentru cetățenii orașului Aleșd, nu cred că ne putem permite să 
facem viața lor mai scumpă cu aceste parcări, cu aceste vânători, - am venit cu ăla, te-am 
filmat, te-am taxat. Imi pare rău, nu suntem o metropolă care să-și rezolve problemele și, 
încă o dată, dacă și le-ar rezolva, pornim de la cifre. Nu mă duc mai departe, că vorbirăm 
adineauri de Planul de mobilitate urbană, unde ziceam că aceste 30 de locuri în anexă aici în 
fața primăriei se preconizează zone pietonale și share-space, de aceea voiam să văd cum 
acest proiect, acest Regulament de parcare se cadrează pe ceea ce ne dorim prin share-
space-urile cuprinse în acel Plan de Mobilitate Urbană, adică să avem și o coerență între ce 
vreau și ceea ce facem.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Aș dori să aduc un amendament: pentru parcările rezidențiale, 
plăcuțele acelea de care se vorbește în proiect, aș vrea și mi-aș dori să fie suportate ca și 
cost de Primărie, inițial –asta ca amendament. Ca discuție, pot să fiu parte de acord cu 
colegul Dubău, dar în același timp pot la partea cu amenzi... Din păcate știm cu toții că fără o 
amendă nu prea multe se rezolvă. Conform legii, obligația cetățeanului este să plătească 
jumătate în 48 de ore.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu este obligatoriu, are posibilitatea!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Are posibilitatea, scuze! Așa că un regulament fără niște măsuri nu-și 
are rostul! ” 
Dl. cons. Dubău: „De acord!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Mulți am trecut prin problema asta, cei care stăm la bloc, să venim 
seara acasă și să n-avem unde parca!” 
Dl. cons. Dubău: „Eu vorbeam de cuantificare, deci situația se va amplifica de la realitatea 
că avem atâtea locuri de parcare, deci nu veți realiza o disciplină!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Tot atâtea mașini…” 
Dl. cons. Dubău: „Ca să ceri trebuie să oferi. Eu, noi, trebuie întâi să oferim!” 
Dl. cons. Pavel: „Să nu se facă confuzia, încurcam numărul parcărilor cu numărul 
autoturismelor din parcările de reședință de la case și garaje!” 
Dl. cons. Cipleu: „Când spuneam că sunt de acord cu dl. consilier Vancea, în ceea ce 
privește aplicarea unor regulamente, mă gândeam la faptul că orașul Aleșd are de circa 3 ani 
de zile un Regulament privind Gospodărirea Domeniului Public al orașului Aleșd a cărui 
implementare cade tot în sarcina împuterniciților d-lui Primar. Vreau să vă spun că acest 
Regulament nu a fost pus în aplicare nicio dată, cu mici excepții în perioada campaniei 
electorale, când împuterniciții primăriei s-au apucat să execute niște amenzi în zona 
Oborului, unde s-au împiedicat de cantități considerabile de balastru depozitat pe domeniul 
public. Deci, noi discutăm acum de un Regulament de parcări în condițiile în care domeniul 
public al orașului Aleșd așa cum este el definit, necadastrat, dar măcar pe care îl 
presupunem, 70% este invadat de tot felul de depozite de toate felurile. Acest regulament n-a 
fost pus în aplicare nici 5 minute, iar orașul Aleșd, care până în 2020 își propunea prin 
Strategiesă fie „oraș verde”, a realizat acest deziderat în perioada de vară când sunt lemnele 
verzi, - un „oraș verde”. Bai că iarna se usucă lemnele și devine un „oraș uscat”, așa cum 
acum ne propunem să-l facem de profesioniști. Vis-à-vis de Regulamentul ăsta pentru 
parcări, pe mine m-a intrigat o altă formulare acolo, este o prevedere care sună la modul 
„prezentul Regulament se aplică locurilor de parcare care se află în anexă și nu se aplică 
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celorlalte locuri de parcare”. Ințeleg că avem alte locuri de parcare care nu se supun 
regulamentului de parcare. Adică ce faci? Faci Regulamentul pentru fraieri care să 
„utilizeze”…” 
Dl.  primar: „Parcările oamenilor de acasă, nu este în anexă.” 
Dl. cons. Cipleu: „Aproape că aș fi de acord cu dv. dacă omul ăla nu și-ar parca lângă 
mașină și 20 steri, tot pe domeniul public.” 
Dl. cons. Dubău: „O secundă, că o să citesc din proiect, la parcările de reședință<vor fi 
identificate împreună cu asociațiile de locatari>. Le identificăm noi, sau să le identifice 
asociațiile de locatari, că poate știu ei mai bine care este domeniul public decât Primăria!” 
Dl. cons. Pavel: „Nu înțeleg de ce nu pot fi consultați și cei de-acolo. Scrie că vor fi 
identificate, nu vor fi trasate de ei!” 
Dl. cons. Dubău: „Încă o dată, noi votăm 2 lucruri: 1. Stabilim că acelea sunt locurile, puse 
aici în anexă, dar după aceea le identificăm cu asociațiile de locatari. N-am nimic cu 
asociațiile de locatari, dar trebuie să fim coerenți. Cine gestionează domenul public?” 
Dl. cons. Cipleu: „O altă inadvertență o constituie definirea locurilor de parcare care vor fi 
puse la dispoziția societăților comerciale și nu spun toată fraza, că acolo s-au trecut și 
instituții publice”. 
Dl.  primar: „S-a scos „instituții publice”.” 
Dl. cons. Cipleu: „S-a scos „instituții publice”, rămân cu societățile comerciale, teatre n-
avem… Se spune că se pot închiria cele aflate la 50 m de societățile comerciale. Vă spun că 
la câte societăți comerciale am dezvoltat nu văd unde mai sunt cele rezidențiale pentru ca tot 
la 50 de m sunt aceste imobile. Mi s-ar părea clar și necesar dacă doriți să închiriați, le 
trasăm, le identificăm, spunem foarte clar uite aici la Unicarm- 2 locuri, în față la aia- 2 locuri, 
le oferim la licitație iar dacă dânșii nu vor, atunci se pot..., adică să existe o coerență să nu se 
bată societățile cu rezidenții, poate dânșii vor să-și închirieze 30 de locuri , că-și permit. 
Adică sunt amestecate și bineînțeles că ele, în accepțiunea Regulamentului de față nu se pot 
rezolva. De ce? Pentru că noi avem în ceea ce privește locurile astea de parcare pe care le 
votăm identificate doar din punct de vedere al deschiderii numerologice nici de cum a unei 
existențe faptice și amplasării clare. O amplasare clară ar fi la nivel de cadastrudar să nu 
intrăm în detalii că n-avem nici măcar o schiță, ci deschideri numerologice. Eu m-am uitat pe 
anexa cu locurile din P-ța Unirii-127 locuri, cu toată imaginația pe care mi-am folosit-o nu am 
reușit să le găsesc, incluzând și strada Lalelelor deși strada Lalelelor este separat și strada 
Rândunicii cu 6 locuri. Suferim de aceeași seriozitate!” 
Dl. cons. Pavel: „Aș vrea să lămurim o dată, parcările de reședință se referă la parcările de 
la blocuri, nu amestecăm nr. total de 5000 și ceva cu parcările de reședință!” 
Dl. cons. Dubău: „Nu le-am amestecat, am precizat!” 
Dl. cons. Pavel: „Păi asta-i spus! Acum dacă colegii înțeleg ce-ai spus tu sau ce-am spus 
eu, rămâne să stabilească ei. Legat de partea de amenzi și sancțiuni, problema cu minimum 
și cu 48 de ore am lămurit-o. Legat de I, aII-a, aIII-a, aIV-a cum apare acolo cu 100, 200, 
300, se referă la situația sperăm noi, particulara când unul care are loc de parcare, de 
reședință, vecinul lui îi ocupă locul și azi și peste o săptămână, ei nu pot fi cuantificați!” 
Dl. cons. Dubău: „Iar eu ți-am spus altceva? Ți-am spus că atâta timp cât nu există o 
întindere temporala în cadrul căreia să calculezi în cât timp sunt 4 abateri, că poate omul 
face numai 2 dar peste 6 luni face a 3-a!” 
Dl.  primar: „Aici are dreptate că și la permise, la 6 luni se șterg punctele.” 
Dl. cons. Dubău: „Este vorba de recidivă, dacă recidiva este făcută într-un termen scurt, 
definit atunci ea există dar dacă-i făcută sporadic la 2 ani, ea mai există?” 
Dl. cons. Pavel: „Cuantumul acela nu-l stabilește cel care…încă un lucru foarte, foarte 
important, amenda nu vine de cel de la primărie aceea vine la sesizarea proprietarului 
parcării. Aceea o ia agentul constatator, sesizarea este sesizare, poate tu nu constați ce 
sesizez eu!” 
Dl. cons. Dubău: „Consată azi, mai constată pe 1 august și mai constat în 2020 în august!” 
Dl. cons. Pavel: „Așa puteam să-l facem pe 30 de pagini!” 
Dl. cons. Dubău: „Trebuie să fie clar, să nu dea loc la abuzuri!” 
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Dl. cons. Pavel: „Eu pot să spun doar atât: Acest Regulament a fost în dezbatere publică, s-
a organizat o întâlnire aici la Primărie, foarte mulți cetățeni au venit și și-au spus punctul de 
vedere!” 
Dl. cons. Dubău: „Am văzut, sper că nu-mi reproșați că n-am fost la dezbatere, că eu aici 
am locul de muncă, discut în Consiliul local!” 
Dl. cons. Pavel: „Vreau să-mi duc ideea la capăt. Am vrut să spun așa, din punctul meu de 
vedere, este păcat pentru mine ca membru în actualul consiliu că actualul Regulament nu s-a 
făcut de către onor consiliile locale anterioare, suntem printre puținele comunități care ne 
numim oraș și nu avem !” 
Dl.  primar: „Există unul la care eu am fost inițiator, era 1 leu/zi nu mai era actual!” 
Dl. cons. Pavel: „Suntem printre puținele comunități, localități care nu avem regulament, 
apropos de ce zicea colegul Cipleu!” 
Dl. cons. Dubău: „Dar noi și care le avem nu le respectăm, nu le punem în aplicare!” 
Dl. cons. Pavel: „Dar, încă o dată este un punct de plecare, el poate fi corectat cu absolut 
orice dar la consultările și discuțiile la care am participat cu cetățenii niciunul u a fost 
împotriva unui astfel de regulament!” 
Dl. cons. Dubău: „Păi nici eu nu sunt, în principiu, vorbim despre perfectibilitatea lui cu 
privire la lucrurile care nu sunt clare!” 
Dl. cons. Pavel: „Se pot face amendamente!” 
Dl. cons. Dubău: „Ședința este publica, cine dorește…” 
Dl. cons. Joldea: „Eu zic că s-a pierdut o grămadă de timp și păcat că nu am fost interesați, 
acuma nu din răutate vă spun sau că n-ați avut dreptate. Da, ați avut idei bune pentru 
anumite puncte, sunt de acord, păcat că nu veniți cu ideile astea și mai devreme nu să 
pierdem timpul cu dezbateri și...” 
Dl. cons. Dubău: „Dl. coleg eu îmi fac activitatea după Lg. 215.” 
Dl. cons. Joldea: „Ar trebui să vă faceți și ca cetățean, să participați la dezbateri.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu, eu nu sunt cetățean, sunt consilier local!” 
Dl. cons. Joldea: „V-ați pierdut calitatea de cetățean?.” 
Dl. cons. Dubău: „Cu privire la aceste discuții eu mă consider consilier.” 
Dl. cons. Joldea: „Cu privire la ce se întâmplă cu acest proiect...” 
Dl. cons. Dubău: „Sunt consilier local nu sunt civil, un aspect!” 
Dl. cons. Joldea: „Ar trebui să veniți cu niște idei.” 
Dl. cons. Cipleu: „Dl. consilier haideți să vă explic și vă dau 2 exemple simple ca să 
înțelegeți ce înseamnă a veni cu idei la o administrație care nu are nevoie de ele și este plină 
de idei proprii. Să și le folosească! Am votat 2 ani la rând pietruirea a 2 drumuri la Tinăud, 
care nu s-au făcut că nu sunt fonduri și s-a returnat 1 milion de lei la sfârșitul anului trecut, că 
ne mânca guvernul excedentul.” 
Dl. cons. Joldea: „Să lămurim și cu milionul că lumea o să creadă că s-au aruncat.” 
Dl. cons. Cipleu: „Nu s-au aruncat, s-a restituit anticipat un credit.” 
Dl. cons. Joldea: „S-a restituit pentru că s-ar fi plătit dobânzi în plus.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu plăteați, d-le, nu i-ați știut cheltui.” 
Dl. cons. Cipleu: „Asta unu la mână, ca să vă dau exemple de idee pe care v-am adus-o în 
discuție. Ați fost chiar de acord cu ea, dar nu se implementează că în veci nu vor fi bani. În 
momentul când s-a discutat aici a se așeza peste canalele pluviale dale am avut o 
completare care a fost acceptată de ochii lumii și nu a fost pusă în aplicare. Adică tot o firmă 
agreată care luase, care făcuse o ofertă a luat lucrarea, nici o problemă! Ce am adus în plus 
ca idee a fost să se pună dale și pe o stradă mai încolo, pe jumătate din ea, absolut 
necostisitor.” 
Dl.  primar: „Punem anul ăsta și acolo.” 
Dl. cons. Cipleu: „Este singura unde nu s-a pus în condițiile în care pe Eminescu s-a turnat 
canal nou și s-a dalat pe hotărârea de consiliu inexistenta, asta ca să ne înțelegem despre 
ce-i vorba, despre idei. Și dacă vreți idei aș mai fi dat una dar în ședința din noiembrie i-am 
cerut d-lui contabil șef Dem să ne facă o informare, nu mie poate și dv. că poate v-ar fi 
interesat care este soldul la 3 conturi bancare în care sunt banii primăriei și care la 
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31.12.2015 erau 25 miliarde lei vechi și i-am cerut să ne spună la zi care este soldul acelor 
depozite și eventual să ne explice diferențele. Dacă sunt în plus, este vorba clar de dobânzi 
sau depuneri, dacă sunt în minus, să ne spună pe ce a cheltuit pentru că în condițiile în care 
prin strategia de dezvoltare aceea făcută până în anul 2020 și care s-a aflat luna trecută pe 
site la primărie în vederea modificării. De ce o modificare pentru că n-am aplicat absolut 
nimic din ea după ce am plătit 70.000, 70 milioane +TVA și modificările, să băgăm astea cu 
Penny și terase suspendate. Pentru că în condițiile în care prin Strategia de dezvoltare aceea 
până în 2020... Și nici acuma, deși se ia ideea unei AGORA, piețe publice(l-am întrebat pe dl. 
administratorul public unde o vede) Primăria și-a propus prin strategia din 2014 creerea 
acestui spațiu, n-a avut nici cea mai mică intenție de a achiziționa terenul unde a fost Poliția 
Română și care teren merge până la casa de cultură. Adică să avem pardon, dacă acolo nu-i 
spațiu de AGORA, deci acel teren s-a vândut cu circa 9 miliarde de lei iar primăria a stat cu 
25 miliarde și n-a beneficiat de o oportunitate pentru acel spațiu care-ți oferă suficient locație 
pentru parcări AGORA și ce mai vrei, inclusiv deschidere către Casa de cultură.” 
Dl. cons. Pavel: „Sunt convins că l-am fi aprobat!” 
Dl. cons. Cipleu: „Ești convins, dar iată că nu.” 
Dl.  primar: „N-au știut că-i de vânzare!” 
Dl. cons. Dubău: „Dv. sunteți primar la Birtin, nu la Aleșd!” 
Dl. cons. Cipleu: „Este a doua ședință când aștept un răspuns de la dl. contabil șef.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supun la vot amendamentul, dl. Vancea- plăcuțele să fie 
suportate de primărie.” 
Dl. cons. Cipleu: „Mă scuzați că intervin dar undeva în Regulament scrie că se interzice 
orice inscripționare, acela fiind pasibil de amendă. Păi, ori punem plăcuțe ori sunt interzise 
conform Regulamentului, existența lor?” 
Dl. cons. Pavel: „Este interzis să le facă fiecare de capul lui!” 
Dl. cons. Dubău: „Păi vezi, noi aici pe un text scris ne dăm cu părerea despre asta-i vorba 
să faci un text să fie clar!” 
Dl. cons. Pavel: „Amendamentul este clar.” 
Dl. cons. Dubău: „Încă o dată, hai să vedem ce salariu au oamenii care au scris 
Regulamentul ăsta? Ca să putem noi discuta ca să vedem cât de serioasă este treaba? Vă 
mai atrag atenția la o chestiune, anumite contravenții pot fi săvârșite după orele de program, 
mă refer la contavențiile care privesc locurile de parcare de dominciliu că alea sunt rezervate 
după ora 16.00.” 
Dl. cons. Joldea: „Da, este prevăzut.” 
Dl. cons. Dubău: „Da, asta încerc să vă spun, când am pus problema toaletei publice pe 
care să o închidem după ora 16.00 ați zis că nu, pentru că ne omoare ITM-ul. Vreau să văd 
care agent constatator o să umble după ora 18.00 când o să sune dl. Pavel că i-a ocupat 
cineva parcarea la 0259…...cât este acolo că o să trebuiască să aveți și dispecerat și agent 
constatator care să-și ia ranița de soldat și să fugă la locul faptei!” 
Dl. cons. Pavel: „M-ați interupt că era un punct la care voiam să intervin: În baza unui 
protocol se pot da amenzi de poliție!” 
Dl. cons. Dubău: „Nu se pot face protocoale de genul acesta, pentru că o să vă coste 
parcările mai mult decât…!” 
Dl. cons. Pavel: „Au fost aici și au spus că pot aplica amenzi în baza unui protocol.” 
Dl. cons. Cipleu: „Pot foarte multe dar noi n-am reușit timp de un an de zile deși s-a 
discutat, a fost aici și comandantul poliției, să se desființeze 5 amărâte de locuri de parcare la 
Școala ‚Costantin Șerban”, care nu-și au rostul, deci ele deservesc niște magazine care 
iarăși administrația în înțelepciunea ei le-a înființat acolo unde era nevoi de un „share-space”, 
să facem acuma „share-space”, nu știu dacă-ați verificat Planul de mobilitate, nu dar pe ăsta 
îl uitase expertul în Planul de mobilitate, nu știa care-s alea 3, știa numai de unu. Deci noi, 
într-un an de zile nu am reușit să interzicem parcarea acolo. Întâmplător, relativ din când în 
când s-a întâmplat să nu se parcheze acolo și vă spun că s-a desfășurat circulația în cele 
mai decente condiții posibile pentru 5 mașini parcate în fața unei școli. Deci n-am făcut nimic 
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cu poliția și de-acum încolo o să-i facă  poliția pe toți, inclusiv pe cei de la parcărilede 
domiciliu când poliția nu face față cu câte spargeri sunt. Deci visăm frumos!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul dlui Vancea-plăcuțele să fie 
suportate de Primărie.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot amendamentul. Acesta a fost votat cu 8 voturi 
pentru și 8 abțineri astfel nu se aprobă amendamentul.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8 
voturi pentru, 2 împotrivă și 6 abțineri astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre. 
Dl. cons. Dubău: „Nu este niciun capăt de țară, se poate lucra la el serios dacă se ține cont 
de observațiile și aportul pe care l-am adus noi că tot ni se spune că nu aducem aport, se 
verifică procesul verbal și cu aportul d-lui Fora, înregistrarea, i se pot face îmbunătățiri. Când 
o să aibă o formă pe care o consider adecvată…” 
Preşedintele de şedinţă: „Trecem la următorul proiect….” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către CNAIR prin DRDP 
Cluj a terenului aferent construcțiilor acestora, teren înscris în CF nr. 101482, nr. cadastral 
101482 cu o suprafață de 1500 mp.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz nefavorabil. 
Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Vis-à-vis de proiectul ăsta am o propunere- să se modifice termenul 
pentru care s-a făcut cererea de la 3 ani la un an.” 
Dl. cons. Caracoancea.: „Motivul?” 
Dl. cons. Vancea D.: „Nu mi se pare normal ca Primăria să facă cadouri din-astea pe termen 
lung, indiferent despre cine este vorba!” 
Dl. cons. Caracoancea.: „Dar are o construcție pe el!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Mă bucur!” 
Dl. cons. Caracoancea.: „Are construcție dar personalul ăla ce să facă , le dărâmăm 
clădirea?” 
Dl. cons. Vancea D.: „Mă bucur și ceilalți au! Eu ce să fac, să-și resolve oamenii 
problemele!” 
Dl. cons. Caracoancea.: „În fiecare an? Numai să avem...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Foarte bine, uite avem un an să ne gândim ce să facă oamenii aceia 
cu construcțiile. Poate ne gândim în anul în curs, să fiți de acord cu amendamentul, că poate 
nu sunteți de acord!” 
Dl. cons. Caracoancea.: „Este vorba la anu`, iar o să avem un punct pe ordinea de zi și tot 
așa. Nu este normal, construcția de acolo este de când lumea și nu s-a reglementat, noi azi o 
reglementăm!” 
Dl. cons. Vancea D.: „N-o reglementăm că oricum nu-i reglementat, noi îi dăm 3 ani 
termenul la omul ăla să stea liniștit!” 
Dl.  primar: „De câte ori am apelat la ei pentru avize le-au urgentat în privința asta au fost 
colaborare bună!” 
Dl. cons. Vas: „Colaborările dv. suntuna, dar cetățenii sunt foarte nemulțumiți. Vis-à-vis de 
activitatea desfășurată de CNAIR, vorbim de alveole, de garduri.” 
Dl.  primar: „Făceți mari confuzii ăla este CNAIR București cu un proiect european, ăsta este 
DRDP Cluj, total diferit.” 
Dl. cons. Vas: „Este un sediu de-al lor, situat aici, eu așa am înțeles și atunci...” 
Dl.  primar: „Și eu sunt nemulțumit de alveole, a venit ministrul dv. Răzvan Cuc și a zis că le 
bărberește, a trecut un an și n-a făcut nimic, ce să vă mai spun.” 
Dl. cons. Vas: „Atâta timp cât cetățenii sunt nemulțumiți și noi vrem să facem donație eu o 
să mă abțin.” 
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Dl. cons. Cipleu: „Și acuma ca să nu vă rămân dator la capitolul miniștri și ministrul Gușă a 
promis ca face îngropate alveolele, p-aci încolo!!! Ne-a spus fel de fel de prostii că se circulă 
ca-n India în România, și-a plecat.” 
Dl.  primar: „Diferența a fost că dl. Gușă a pus centura în Masterplan și au venit ăștialalți și 
au lăsat-o pe dreapta.” 
Dl. cons. Cipleu: „Încă o dată v-aș ruga să nu mințiți, deci dv. într-un stil de-ăsta populist 
dezinformați ca să nu zic că mințiți.” 
Dl.  primar: „Când a fost pusă în Masterplan.” 
Dl. cons. Cipleu: „Știți de ce nu se relicitează?.” 
Dl.  primar: „Pentru că este în insolvență sau în faliment firma din Zalău!” 
Dl. cons. Cipleu: „Așa, ăsta-i adevărul, nu c-au venit ăștia și-au scos! Firmele care au fost 
desemnate câștigătoare după o procedură de 5 ani în loc să le verifice înainte să le atribuie 
contractul s-au trezit că una fraudase fonduri europene și alta era în insolvență.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot amendamentul colegului Vancea D. Acesta a 
fost votat cu 9 voturi pentru și 7 abțineri astfel nu se aprobă amendamentul. 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 9 
voturi pentru și 7 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr 
cadastral 101937 înscris în CF nr. 101937 Aleșd, în suprafață totală de 636 mp proprietate 
privată a orașului Aleșd.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 12 
voturi pentru, 4 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 9, care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a 
imobilului – teren identificat cu nr. cadastral 104349, înscris în CF 104349 în suprafață de 
650 mp .”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Propun eliminarea frazei-destinație drum-pentru că eu consider că 
fiind vorba de persoană fizică nu cred că Primăria este bine să se oblige să facă ceva în 
acest sens și pentru asta vă propun eliminarea. Da, sigur, sunt de acord cu primirea de către 
primărie a acestui teren, nu vreau să fie cu destinație.” 
Dl. cons. Dubău: „Și ce destinație?” 
D-na secretar: „Omul pentru drum a cedat terenul!!!” 
Dl. cons. Joldea: „Nu pentru altceva:” 
Dl. cons. Vancea D.: „Eu vă cred că pentru drum. Nu este drum, momentan este o parcela 
de teren care se vrea a fi o stradă cu 3 case. Nu există casă la acest moment.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Mai bine să stabilim acuma să nu pățim ca în alte locuri unde s-au 
făcut casele. Primăria nu-i stăpână.” 
Dl. cons. Gal: „S-a cumpărat după aceea.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Hai să-ți arăt străzi care sunt proprietatea Primăriei.” 
Dl. primar: „Propunerea –retragerea articolului 1.” 
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Dl. cons. Caracoancea: „Omul a specificat că-l dă pentru drum, mâine vine și-l retrage.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Tot la chestiunea asta mâine poate să vină 30 de oameni care au și ei 
o bucată de teren și vor să dezvoltăm imobiliare, vine la Primărie și matale o să fi obligat, 
asta o să se întâmple faci o stradă, că nimeni nu-i prost să-și facă stradă pe banii lui când 
poate să-i facă Primăria stradă, vă dați seama ca despre asta-i vorba.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Primăria cum poate să dea o autorizație de construcție unde omul 
nu are intrare.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Are, cum să nu, are la parcela respectivă, în capăt.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Are în capăt dar cum ajunge la a-4-a casă?” 
Dl. cons. Vancea D.: „Dar proprietarul trebuie să-și resolve problema asta, cum vine la a-4-a 
casă! Noi să-I rezolvăm problema?  
Dl. cons. Caracoancea: „Tot noi îi rezolvăm problema că el vine și spune, își face 
autorizație, mergi mâine și-l cumperi cu 2 euro ca să faci drum.” 
Dl. cons. Vancea D.: „De ce să-l cumperi?” 
Dl. cons. Caracoancea: „Ești obligat să-i dai autorizație că și aia între blocuri au obținut 
autorizația, n-au canalizare, n-au nimic.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Dar știți cum au obținut autorizația au declarat că nu obligă Primăria 
să facă canalizare, drum, apă și etc.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Tu dacă-i avea, și ți-ai face o casă în mijlocul tarlalei acolo în 
spatele ștrandului te obligi să-ți faci canalizare până în Tudor Vladimirescu sau de nu știu 
unde?” 
Dl. cons. Vancea D.: „Eu nu mă oblig, dar nici nu mă duc să-mi fac casă acolo dacă știu că 
nu am utilități.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Dar dacă terenul este intravilan trebuie să-i dai și niște condiții 
omului, nu?” 
Dl. cons. Vancea D.: „Eu nu am nimic împotrivă să-i dăm, dar nu pe banii primăriei, atâta 
tot.” 
Dl. primar: „Drumul poate fi drum de pământ, pietruit sau asfalt, nu obligă primăria cu nimic 
drumul ăsta. Pe acolo o să circule el cu mașina, nu scrie drum asfaltat.” 
Dl. cons. Dubău: „Eu când va spun că ne jucăm de-a Primăria dv. nu mă luați în serios, de 
aceea am vorbit adineauri și de Planul Urbanistic General. Dl. Gogu zice o chestiune corectă 
respectiv terenul, presupun că este intravilan deci are vocația de a fi construit. Mai departe 
de atât, fără acces nu poate primi autorizație de construcție.” 
Dl. cons. Vancea D.:„Are acces pe Bartok Bela.” 
Dl. cons. Dubău: „O secundă, fără acces, acuma accesul poate fi o stradă publica sau o 
stradă privată. Acuma problema este dacă pe unii cetățeni îi ajutăm iar pe unii, nu. Dacă ni s-
ar părea nouă că are prea mulți bani și și-ar putea face singur. De aceea vă spun, persoana 
respectivă a donat pentru drum esteo chestiune juridică în discuție, renunțarea lui este 
irevocabilă. Renunțarea lui nu poate fi condiționată chiar dacă a scris el acolo în declarația 
notarială, întradevăr nu ne poate condiționa pe noi. Că într-o vreme știți cum se făcea? 
Autoritatea locală îi șantaja pe cetățeni că nu dau autorizație de construcție dacă nu donau, 
asta în situația în care avuseseră deja autorizație de construcție deci o chestiune 
superperversă.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Nu este cazul!” 
Dl. cons. Dubău: „Nu este cazul dar eu zic că este o situație de început care pornește în 
condiții corecte. Individul respectiv are 3 parcele care sunt în zona de intravilan.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Nu, are una singură.”  
Dl. cons. Dubău: „Are 3 parcele, asta este a4-a, omul a dezmembrat terenul.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Nu, probabil că dânsul își dorește.” 
Dl. cons. Dubău: „Toate cele 3 parcele din punct de vedere al zonării în orașul Aleșd sunt în 
intravilan deci au vocația de a fi construit. Omul vine de bună credință, nici nu zice 
expropriați-mă că-și poate obține autorizația de construcție, dar îl donează, nu mi se pare 
aiurea că este de datoria orașului să asigure utilitățile oricărui cetățean. La urma urmei 
plătește impozit de intravilan.” 
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Dl. cons. Vancea D.: „Haideți să trecem peste problema asta că omul are ditamai bucata.” 
Dl. cons. Dubău: „Libertatea de a decide este a Consiliului local, discutăm...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Facem politică pe tema asta. Facem și politică.” 
Dl. cons. Dubău: „Vă explic tehnic.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Are la Bartok Bela ieșire cu apă și canal.” 
Dl. cons. Dubău: „La una dintre parcele, nu la toate 3.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Are la una.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Omul și-a cumpărat o parcelă!” 
Dl. cons. Gal: „Și-a dezmembrat-o!” 
Dl. cons. Vancea D.: „Și eu ce să fac dacă dânsul și-a dezmembrat ca să vină acum să ne 
pună în cârcă drumul ăsta, despre asta-i vorba?” 
Dl. cons. Dubău: „Putem vedea în perspectivă-plătitor de impozite vrem sau nu vrem.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul d-lui Vancea D. Acesta a fost 
votat cu 4 voturi pentru, 12 abțineri, astfel nu se aprobă amendamentul. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 15 
voturi pentru, 1 abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 10, care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - clădire și teren aferent - 
identificat cu nr. cadastral 100442, înscris în CF 100442 Aleșd, din domeniul privat în 
domeniul public al orașului Aleșd .”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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. primar: „Am făcut această trecere din privat în public deoarece dorim să aplicăm pentru 
un proiect pe axa 13 pe social. D-na director de la școala generala m-a solicitat să extindem 
partea cu copii romi pentru că acei copii care sunt în acest centru se integrează mai ușor, 
sunt curăței, vin cu totul altfel și atunci această axa prinde: centrul, cantina o renovăm și 
centrul de bătrâni, dotăm și cu pompe de căldură pentru cantină și centrul de bătrâni și Obor 
și facem un părculeț pe terenul ăsta din fața centrului- 35 milioane de euro, cu șanse mari!” 
Dl. cons. Cipleu: „Eu mă întreb de ce este în domeniul privat?” 
Dl. primar: „Așa s-a cerut atunci când s-a construit, așa l-am găsit în CF.” 
Dl. viceprimar: „Acuma reglementăm!” 
Dl. cons. Dubău: „Eu tot v-am spus să puneți mâna să inventariați domeniul public ăsta al 
orașuluiși să-l aranjăm o dată, adică eu vreau să văd 30 de proiecte într-o ședință pentru 
domeniul public.” 
Dl. cons. Cipleu: „Și eu vreau să văd în ședință un proiect care l-am depus de 2 ori, clar 
definit conform legii ca fiind domeniul public dar văd că s-ar putea să termin 3 mandate și să 
nu-mi văd propriul proiect supus dezbaterii. Înțeleg că...” 
Dl. cons. Vancea D.: „Înțeleg că ai aceeași problemă ca și mine.” 
Dl. cons. Pavel: „Nu ai 3 mandate...” 
Dl. cons. Cipleu: „Acuma este la a -2-a legislatură în care am depus proiectul.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Ști că scrie acolo 30 de zile termen...” 
Dl. cons. Cipleu: „Eu știu, dar nu știu dacă știu ceilalți.” 
Dl. cons. Vancea D.: „Le facem o copie de la Lg. 215.” 
Dl. cons. Cipleu: „Deci aștept să-l văd și pe ăla, este inițiat, deci nu vorbim de idei, vorbim 
de o inițiativă.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 11, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 104251, 
înscris în CF 104251Aleșd în suprafață de 9655 mp, din domeniul privat în domeniul public al 
orașului Aleșd.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz favorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Cipleu: „A, drumul de pe Valea de Șinteu!” 
Dl. primar: „S-a găsit o bucată în privat.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu s-a găsit nicio bucată, a fost dezmembrat.” 
Dl. viceprimar: „Dezmembrat și...” 
Dl. cons. Cipleu: „Aici doresc să sesizez că s-ar putea să se intre într-un conflict instituțional 
pentru că drumul respectiv îl văd în privat și acum îl trecem în public. Este în 
evidențaMinisterului Finanțelor Publice ca fiind drum forestier în administrarea Romsilva.  
Adică nu știu dacă noi putem să trecem ceva ce este din domeniul public al statului în 
domeniul public al orașului. Nu este cadastrat, întradevăr pentru că niciun drum forestier 
realizat de către statul roman nu este cadastrat dar el este definit clar, număr de inventar cu 
care este prins în evidența Finanțelor Publice ca fiind proprietatea Statului Român.Eu vă 
atrag atenția că se poate intra într-un conflict prin această trecere. În rest, bineînțeles că mă 
abțin pentru că poate aș putea fi într-un oarecare conflict de interese având în vedere cele 
care vi le-am adus la cunoștință. Pădurea o trecem greu în domeniul public ne ocupăm de 
drumuri forestiere, cu prioritate.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 12 
voturi pentru, 3 abțineri (dl. Cipleu nu participă la vot), astfel se adoptă Hotararea nr. 12, 
care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre:„Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 104368, 
înscris în CF 104368Aleșd în suprafață de 1221 mp, din domeniul privat în domeniul public al 
orașului Aleșd.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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. primar: „Se trece în public pentru construirea unui bloc ANL pentru functionari și 
problema, când o să avem CF-ul o să convocăm o ședință extraordinară ca să putem să 
redăm și bucata asta care este în public, ANL-ului.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 13, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre:„Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională 
pentru Locuințe pe durata execuției investiției, a unui teren in suprafață de 1143 mp, aflat în 
proprietatea privata a orașului Aleșd situat pe str. Arena Sportiva, nr. 4,în vederea construirii 
de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.”-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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 sunt discuţii...” 
Dl. primar: „Bucata care a rămas în privat în urma dezmembrării se transmite ANL pentru un 
bloc de 24 de locuințe, se va face acum. În anul acesta se preconizează niște credite de la 
PDSG, pe partea „Dezvoltare Consiliului Europei ” pentru blocul ANL.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 14, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 17de pe ordinea de zi, dă citire punctului 17: 
„Propunerea Consiliului local Aleșd privind acordarea calificativului – foarte bine – 
secretarului UAT Aleșd, în urma evaluării performanțelor profesionale pe anul 2017.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot propunerea. Aceasta a fost votata cu 16 voturi 
pentru, unanimitate prezentă.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Când se deschide ștrandul?”  
Dl. primar: „Acesta a fost un foraj de prospectare, nu de expluatare, incercăm...” 
Dl. primar: „O să fac acele fișe comparative și o să convocăm ședință de îndată pentru că 
nu-și pot lua salariile angajații de la Primărie, mâine este ultima zi, altfel în februarie, acasă! 
O să convoc ședință de îndată mâine 31.01.2018.”  
Dl. primar: „Propuneți ora?” 
D-ni consilieri: „După-amiază.” 
Dl. primar: Ora 17.00.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
Președintele de ședință,                                                                        Secretar, 
Kajanto Paul                                                                                           Lauran Nicoleta 


