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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 09.07.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 268 din 05.07.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este d-ra consilier Alb Mariana. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 13 consilieri 
din cei 16 în funcție, 2 absenți motivați(dl. Pavel și dl. Vas) și un absent nemotivat(dl. Jurcuț). 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința extraordinară convocată în 09.07.2018. 
Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare anterioare din 
26.06.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26.06.2018 
care se aprobă cu 13 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 59 
care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi: 
1.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Aleșd nr. 87/2017, privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ”Îmbunătățirea parametrilor tehnici și 
funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței energetice a 
Spitalului orășenesc Aleșd”. 
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției nr. 362 din inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare, care se 
aprobă cu 13 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 60 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Aleșd nr. 87/2017, 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ”Îmbunătățirea parametrilor 
tehnici și funcționali ai secției exterioare de Pneumologie-TBC, în vederea creșterii eficienței 
energetice a Spitalului orășenesc Aleșd”. – inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „În urma auditului de la ADR s-a descoperit că ea a mai fost izolată 
clădirea, atunci ne-au dat eligibilă desfacerea izolației, bineînțeles și punerea noii izolații este 
eligibilă și....” 
Dl. cons. Dubău: „Prima, neeligibilă...” 
Dl. primar Todoca: „Aceea nouă este eligibilă.” 
Dl. cons. Dubău: „Nu, prima!” 
Dl. primar Todoca: „Prima este neeligibilă. Despre asta-i vorba și este o clădire care este 
construită după 1998 respectiv unde s-a montat stația de oxigen, punerea izolației pe clădire 
este tot neeligibilă pentru că clădirea trebuie să fie dinainte de 1998.” 
Dl. cons. Dubău: „Dar, întreb și eu, a trebuit să vină cineva de la ADR Cluj să vadă că aveți 
izolație pe clădire?” 
Dl. primar Todoca: „N-a văzut nici auditul energetic, nici proiectantul, așa bine era făcută, a 
venit gheața asta și a dat niște găuri ...” 
Dl. cons. Dubău: „Eu tare mă tem că nici n-au fost pe-acolo, nu că n-au văzut!” 
Dl. primar Todoca: „Cum să nu fie!” 
Dl. cons. Dubău: „Lăsați!” 
Dl. primar Todoca: „Și atunci...” 
Preşedintele de şedinţă- „Alte discuții...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 61, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea poziției nr. 362 din inventarul 
bunurilor carealcătuiesc domeniul public al orașului Aleșd.”- inițiator primar 
Dl. primar Todoca: „D-na Secretar ne spune despre ...” 
D-na secretar Lauran: „Din raportul de specialitate rezultă neconcordanța, dintre CF și 
inventarul domeniului public, deci lipsește suprafața construită, cea desfășurată, numărul 
cadastral era cel vechi, nivelul de înălțime diferă. Deci Cf-ul este actualizat, deci și inventarul 
trebuie actualizat.” 
Dl. primar Todoca: „Ne-a cerut tot ADR-ul ca să-l dăm spre Monitorul Oficial.” 
D-na secretar Lauran: „Ca să fie inițiat acest HG trebuie să modificăm poziția din inventarul 
existent.” 
Dl. cons. Cipleu: „Mi-aduc aminte că am și eu un proiect de hotărâre depus de 2 ori la consiliu 
cu o vechime considerabilă. Poate reușiți să-l puneți, înainte să ne adresăm prefecturii că se 
pare că-i simpatic deja. Ne adresăm patrimoniului numai când... O dată de acum 2 ani și o dată 
de când suntem consilieri, de 2 ani..... 3 ani cât au acelea. Știam că în 30 de zile trebuie 
discutat oricum, dar mă rog...încă o dată nu-l mai redactez, vă spun clar!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 13 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 62, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca: „Mulțumesc pentru efort!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Alb Mariana                                                                                         Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 


