CONSILIUL LOCAL ALEŞD
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26.06.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, convocată
conform dispoziţiei primarului nr. 225 din 20.06.2018.
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
local Aleșd, este dl. consilier Varadi Zsolt. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 17 consilieri din
cei 17 în funcție.
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată în 26.06.2018. Înainte
de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare anterioare din
31.05.2018.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 31.05.2018
care se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere (dl. cons. Jurcuț), astfel adoptându-se Hotărârea
nr.53 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de suporturi stradale pentru biciclete în
unitatea administrativ teritorială Aleșd. – inițiator consilier Vancea Tudorel Daniel
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018. - inițiator primar
3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Vancea Tudorel Daniel.- inițiator primar
4.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lazea Costel. - inițiator
primar
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act de constituire a dreptului de superficie între
SC IDRORADEA SRL, în calitate de proprietar și orașul Aleșd, în calitate de superficiar, în
vederea edificării unui pod cu drum acces. – inițiator primar
Dl. primar Todoca: „Proiectul nr. 4 îl retrag de pe ordinea de zi.”
Preşedintele de şedinţă: ”Dacă aveți ceva la punctul „Diverse”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu punctul „Diverse”, care se aprobă
cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 54 care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de suporturi stradale pentru
biciclete în unitatea administrativ teritorială Aleșd”. – inițiator consilier Vancea Tudorel Daniel.
Preşedintele de şedinţă: „Dau 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. Lang: „Eu aș propune un amendament la proiectul ăsta, în speță, suplimentarea cu
un rastel pentru biciclete la Pădurea Neagră, deoarece face parte și ea din UAT Aleșd, zona să
fie aleasă ca cea mai tranzitată din localitate.”
Dl. cons. Vancea D.: „Îmi pare rău că am omis!”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul colegului „suplimentarea cu un
rastel pentru biciclete la Pădurea Neagră”, care se votează în unanimitate cu 17 voturi pentru.”
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt alte discuţii...”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 17
voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 55, care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.”
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale orașului Aleșd pe anul 2018.”inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Dau 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. Dubău: „Dacă-mi permiteți d-le Președinte, având în vedere că unul din elementele
bugetului presupune alocarea unei sume pentru achiziția adăpostului de câini, înțeleg că este
propus să se achiziționeze sub formă de container, nu discut soluția tehnică, am reproșat de
fiecare dată stilul de lucru. Discuția despre câinii fără stăpân are în Consiliul local aproape un
an. De fiecare dată, în urma acestor discuții s-au cristalizat soluții ce ar trebui să fie urmate și
pașii procedurali pe care nu i-am inventat noi ci i-am inventariat doar și-am constatat în baza
legilor în materie! Ne trezim azi...Prima dată am vrut să angajăm un tăietor de frunze la câini
până n-am avut regulament, acuma vrem să achiziționăm adaposturi până nu avem nici
regulament nici, ce este mai important, amplasamentul pe care va fi pus acel adăpost. Am
înțeles de la dl. Primar că sunt avute în vedere două imobile pe care să fie amplasate
adăposturile, pentru unul înțeleg că s-a blocat discuția! Unul, înțeleg că ar fi la Sanatoriu,
amplasament pe care tot prin HCL s-a depus un proiect pe fonduri europene care este în faza
de analiză. Înțeleg că noi astăzi așteptăm această analiză, o să mai așteptăm nu știu cât până
se va finaliza procedura aceea de verificare a proiectului și să vedem dacă este admis la
finanțare sau nu, și atunci să ne gândim la altă locație. Am mai spus, nu sunt de acord cu acest
stil de lucru, și nici cu aceasta:”D-le, ne arde, dar ne facem că lucrăm”. Si vă spun de ce ne
facem că lucrăm? Niște cetățeni din orașul Aleșd au făcut o interpelare d-lui Primar în legătură
cu câinii fără stăpân, și să vă citesc din răspunsul pe care l-a dat dl. primar, răspuns care este
datat 04.04.2018, sunt două luni de atunci, și zice așa: „Se lucrează și se va încărca pe site-ul
primăriei Regulamentul de gestionare a câinilor fără stăpân care va fi pus în dezbatere publică ,
urmând adoptarea acestuia de către Consiliul local. Pe această cale așteptăm propuneri și
sugestii de la cei care au interpelat”. Nu avem nici azi acest Regulament. Țin minte că într-o
discuție tot în Consiliul local s-a spus: „Mâine este pe site, d-le”. S-a tot amânat. Lăsați, d-le
Primar, nu suspinați, suspinați la sfârșit! Bun! Și atunci ce facem, noi marcăm așa pompieristic
câte un moment de genul ăsta. D-lor, când am identificat terenul și avem și Regulamentul,
venim și facem achiziția, Si: „A, păi stați, că acolo s-a aprobat proiectul și cealaltă locație la care
ne-am gândit, nu-i domeniul public”. Nu știu, dar poate fi și această ipoteză. Hai să luăm
lucrurile cum scrie la lege și să nu angajăm cheltuieli care la urmă ne și blochează niște bani.
Mă duc mai departe, zice așa dl. Primar, aici: „In vederea organizării și funcționării legale a
adăpostului pentru animalele fără stăpân, am inițiat propunerea de angajare a unui asistent
veterinar Consiliului local, propunere respinsă de două ori”. Fals, dl. Primar, a fost respinsă o
singură dată, a doua oară l-ați retras dumneavoastră în urma dezbaterilor din Consiliul local. Nu
trebuie să umblăm cu ocaua mică. Că ne întreabă cineva și ca să scăpăm dăm vina pe celălalt.
Hai să fim cu toții bărbați și să ne asumăm gesturile și deciziile pe care le luăm aici în Consiliul
local. Încă o dată, trebuie să rezolvăm problema asta, dar nu făcându-ne că o rezolvăm ci
rezolvând-o cum trebuie: regulament, amplasament și stabiliment, abia după aceea facem
angajări și alte cele, sunt cel puțin concomitent din momentul în care avem regulamentul și
imobilul pe care vom construi. Atunci iar o să vă mai întrebe cineva peste o lună și o să ziceți:
„A, păi am cumpărat cașcarabeta în care o să stea câinii. Bun! Și ce faceți cu ea? Păi, nu
putem, că nu este autorizată sanitar-veterinar sau nu avem terenul pe care s-o punem, o ținem
aci, în curte la primărie, să o bată ploaia și să ruginească. Încă o dată, am enumerat niște fapte
și niște informații ale oficialilor orașului Aleșd. La urmă, după cum este redactată această
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adresă, onor Consiliul local este vinovat. Eu nu accept așa ceva pentru că nu este vinovat
Consiliul local, Consiliul local nici măcar nu a avut minimum de documente necesare pentru a
începe o dezbatere serioasă și a lua decizii serioase pe acest aspect. Dacă înțelegeți să
retrageți suma din buget vom vota bugetul, dacă nu, nu vom vota bugetul. Vă rog să vă
conformați și dv. și aparatul dv. cu un stil de lucru cum se cere, și vă spun eu că lucrurile vor
merge mult mai fluid. Încă o dată, aceast răspuns este din 04.04.2018. D-na Secretar, cât
trebuie să stea în dezbatere publică un proiect de regulament?
D-na secretar Lauran: „30 de zile lucrătoare!”
Dl. cons. Dubău: „De atunci, de o dată și jumătate ați depășit termenul ăla!”
Dl. primar Todoca: „Singura dezbatere care este pe acest proiect, este la d-na secretar, este
denumit serviciu, dacă-l organizăm noi! Adică serviciu, avem 3 variante: serviciul arhitect șef și
gestionarea câinilor fără stăpân, serviciul contabilitate și gestionarea câinilor fără stăpân și
serviciu social și gestionarea câinilor fără stăpân...Pentru că rămânem blocați în această
denumire de serviciu, că din partea mea poate să fie și compartiment și nu este o problemă.”
Dl. cons. Dubău: „Dar nu este după părerea dv., ci cum scrie în lege și în lege scrie că se
înființează serviciu!”
Dl. primar Todoca: „Dar nu putem înființa...”
Dl. cons. Dubău: „De ce nu puteți înființa?”
Dl. primar Todoca: „Pentru că este la maxim organigrama, așa mi-a spus d-na secretar!”
Dl. cons. Dubău: „Dar reorganizați oragnigrama și faceți loc serviciului!”
Dl. primar Todoca: „Adică, desființăm serviciul contabilitate?.”
Dl. cons. Dubău: „Nu știu!”
D-na secretar Lauran: „Putem avea doar 12% funcții publice de conducere din numărul total al
posturilor aprobate.”
Dl. cons. Dubău: „Reorganizați funcționarea primăriei. Încă o dată, ceea ce ați spus dv. acum,
pe lângă problemele pe care le-am enumerat eu, mai avem una funcțională care ne împiedică
să dăm drumul!”
Dl. primar Todoca: „Regulamentul este gata și de 3 luni de zile!”
Dl. cons. Dubău: „Gata este atunci când este pe site!”
Dl. primar Todoca: „Este pe site.”
Dl. cons. Dubău: „Nu este pe site!”
Dl. primar Todoca: „Nu este pe site. Ne-am gândit să organizăm serviciul externalizat și să
încercăm să-l externalizăm sau să-i spunem serviciul Arhitect șef și gestionarea câinilor ... Ce
să spun? De două luni ne încâlcim în acești termeni. O să punem pe site ambele variante:
varianta de gestionare proprie și cea externalizată. Le vom supune unei dezbateri și vom alege
varianta care este cea mai...”
Dl. cons. Dubău: „Eu v-am zis adineauri la comisie, nu puteți să supuneți dezbaterii două tipuri
de regulament, dv. trebuie să supuneți un regulament. Gestionarea se supune licitației, nu
înființarea serviciului, pentru că serviciul ăla va trebui înființat și dacă se externalizează.
Adresați-vă și la ANFP, când aveți un impas din ăsta, nu vă costă decât să scrieți trei rânduri cu
o întrebare care să poată primi un răspuns, că dacă puneți întrebări care nu pot primi răspuns,
nu veți primi răspuns!”
Dl. primar Todoca: „M-am frământat cu treaba asta...”
Dl. cons. Dubău: „D-le, eu v-am spus vă frământați și ieșiți din covată și faceți achiziții și la
urmă vă treziți că nu puteți...”
Dl. primar Todoca: „Este mobil și câștigăm timp.”
Dl. cons. Dubău: „Nu câștigați, că din câte văd eu aici este o achiziție, nu o construcție, treabai simplă. Achiziționăm un container. Deci v-am zis lucrurile așa cum trebuie. Încă o dată, avem
mai mult de un an de când vă frământați, d-le primar, puneți și ceva drojdie, că vă frământați
degeaba!”
Dl. primar Todoca: „Am studiat, am citit HG-ul dar... Tot o să-i dăm de capăt.”
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Dl. cons. Dubău: „Aveți un impediment pe care înțeleg că nu reușiți să-l clarificați, - aveți
impedimentul cu terenul pe care trebuie să-l puneți, cu care ziceți că depindeți de evaluarea
acelui proiect care a fost depus. Ceea ce îmi pare rău, să aud că dv. nu aveți încredere într-un
proiect care l-ați depus. !”
Dl. primar Todoca: „Avem 99% șanse.”
Dl. cons. Dubău: „Păi, dacă aveți 99%, alegeți celălalt teren și nu mai pierdeți vremea. Încă o
dată, v-am zis, nu mai induceți în eroare Consiliul local, că la urmă faceți adrese d-astea, și la
urmă consiliul local este de vină că s-a votat de două ori. Nu, nu, s-a votat o singură dată!”
Dl. primar Todoca: „Atunci scoatem suma și lăsăm bugetul fără suma asta.”
Dl. cons. Pavel: „Aș vrea să spun și eu ceva. A propos, colegul a spus că de un an ne chinuim,
măcar ne chinuim și am mai spus și în altă ședință: suntem în anul de grație 2018 și discutăm
aceste regulamente care se puteau adopta de multă vreme, să nu ne mai dea nouă atâtea bătăi
de cap. Acum i-aș aduce aminte colegului că acum criticăm modul în care se derulează
lucrurile, dar am avut un regulament al parcărilor trecut prin toate fazele enumerate de dânsul
adică: pus în dezbatere publică, întrunire civică la care au participat o parte din consilieri și
foarte mulți cetățeni și în Consiliul local. Nu cunosc foarte bine motivele... A fost aplicat?”
Dl. cons. Dubău: „Numai o secundă! Nu cunoașteți motivele, chiar a fost o dezbatere în
Consiliul local.”
Dl. cons. Pavel: „Vreau să-mi duc ideea până la capăt și după aceea poate interveni oricine.
De aceea zic că eu m-aș bucura ca până la finalul mandatului orașul acesta să nu mai sufere
din cauza acestor regulamnete și să depășim aceste etape care puteau fi depășite cu multe
mandate în urmă. Acuma cu zbateri, fără zbateri, măcar se încearcă. Sperăm să fie și un
succes aceste zbateri. Si aș mai sublinia un aspect la partea cu externalizarea, nu trebuie
înființat serviciu, singura problemă comună este acel adăpost care trebuie înființat.”
Dl. cons. Dubău: „Legat de ultima problemă, ca să vă răspund, în primul rând adăpostul
trebuie să fie înființat, deci noi nu avem nimic cu inființarea adăpostului. Legat de cealaltă
problemă cu regulamentul parcărilor. Bun! Nu cred că m-ați văzut vreo dată pe mine sau pe
colegii mei, că vorbim în numele lor ca și leder de grup, da? Nu cred că m-ați văzut vreo dată să
mă opun vreunui proiect de hotărâre fără a-mi exprima punctul de vedere. Și punctul de vedere
la acel proiect, legat de proiectul de parcări, am ridicat niște pretenții minimale, le-am considerat
eu necesare ca acel regulament să fie funcțional în urma votului. Noi putem să ne jucăm de-a
armata, știți cum era în armată, mergeam cu pușca, ne făceam că tragem și ne retrăgeam.
Putem să facem și lucruri de genul ăsta, să dăm regulamente și hotărâri care la urmă să fie
absolut nefuncționale, nu cu mici hibe. Si v-am explicat de ce, la momentul respectiv. În urma
dezbaterii, dl. primar s-a mulțumit să spună tuturor că nu poate face regulament de parcări că
nu vrea opoziția, fără măcar să fii zis: „Bă, Dubău, am ascultat înregistrarea și ai zis 10
tâmpenii, din alea 10 tâmpenii, uite, m-am gândit eu că la una din acelea 10 ai dreptate. A mai
fost vreo discuție? Că, încă o dată, noi aici nu suntem ca să votăm, ăsta-i scopul final, dar ca să
votăm noi aici discutăm și nu vreau să ne jucăm. De aceea am vrut să accentuez un lucru,
niciodată nu am votat împotrivă sau cu abținere înainte de a ne exprima rezervele și opiniile cu
privire la acel proiect. Aș putea foarte simplu și eu și colegii mei, să zicem: Care-i proiectul? Nu
zic nimic, votez împotrivă. Dar n-am făcut asta pentru că ne luăm în serios atribuția pe care o
avem aici, chiar dacă unii ne mai înjură, dar ne-am asumat chestiunea asta. Încă o dată, am
ridicat niște probleme la care nu s-a venit cu un răspuns, pentru că asta înseamnă dezbatere,
luăm și d-aici, luăm și de-aici și găsim calea de mijloc. Așa și cu adăpostul, și o să plouă aici pe
el în curtea primăriei, că nu știm dacă-avem terenul. A, stați, să facem dezmembrarea, durează
2 luni, 4 hotărâri de consiliu. Eu vă spun sincer că la treaba asta mi-am imaginat pașii
procedurali, dar nu m-a întrebat nimeni. Ajungem la următorul punct cu „supterficia”, am înțeles
că dl. Gros nu poate fi întors cu „supterficia„ dar iată azi avem un proiect cu sup...v-ați lămurit
este superficie sau supterficie? Asta este o discuție pe care am pus-o în dezbaterea Consiliului
local și, până la urmă, iată că am pus-o acum 1 an și jumătate și este o soluție bună care
rezolvă o problemă.”
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Dl. cons. Pavel: „Auziți, cred că fiecare din noi vrem să venim aici cu cele mai bune idei care le
are. A vorbi e una, a avea idei este alta!”
Dl. cons. Dubău: „Da!”
Dl. cons. Pavel: „Și prin proiectul ăla s-a demonstrat faptul că ați avut dreptate, s-a respectat
exact ce ați spus .”
Dl. cons. Dubău: „Dar nu vi se pare că este cam mult decând mi-am exprimat punctul de
vedere? Eu înțeleg că și cel mai inalt reprezentant al PNL-ului gândește mai încet, îi ia mai mult
timp de lectură, dar speram că la baza partidului sunt oameni mai percutanți, așa, care știu să
lectureze!”
Dl. cons. Pavel: „Sper ca fiecare dintre noi...”
Dl. cons. Dubău: „Am simțit că m-ați certat și v-am explicat că nu este cazul să mă certați pe
tema asta!”
Dl. primar Todoca: „Pentru a nu bloca bugetul școlilor, și am primit și noi niște bani de la
Ministerul Dezvoltării pentru actualizarea PUG-ului și activitatea spitalului, am să retrag suma
aceea.”
Dl. cons. Dubău: „Vă rog să corectați suma la corelativ pentru...”
Dl. primar Todoca: „Rămâne suma numai pentru biciclete.”
Dl. cons. Dubău: „Nu, nu, tocmai, trebuie adăugată!”
Dl. primar Todoca: „Ne încadrăm în suma aceea, negociem cu ei...”
Dl. cons. Dubău: „Domn Primar, văd că le luați foarte simplu!”
Dl. primar Todoca: „Vreți să înmulțim cu 14/13 suma de la biciclete?”
Dl. cons. Dubău: „Da, asta vă zic, ca nu ne jucăm de-a Primăria!”
Dl. primar Todoca: „Înmulțiți...”
Dl. cons. Dubău: „Adică tocmai ce-am adoptat o hotărâre că punem mai multe, haideți să fim
consecvenți cu noi, înșine!”
Dl. primar Todoca: „Deci atunci, 4000x14/13= 4.300 punem la biciclete și scoatem 115.”
Dl. primar Todoca: „Am înțeles! Am încercat să facem pentru regulamentul parcărilor, să
facem planuri pentru fiecare parcare, desene...”
Dl. cons. Dubău: „Să nu vă rezumați strict la acelea, că sunt alte legate strict de
funcționalitatea regulamentului. Că, la o adică, mie mi-e ușor domn primar, eu votez proiectul și
în 2 luni de zile vă treziți cu cetățenii pe cap, eu pot să fac și exercițiul ăsta, dar îmi iau în serios
obligațiile pe care le am de consilier local și votez un proiect funcțional, că v-am zis, pot să joc și
cartea asta, vă votez toate aberațiile și mâine vă treziți cu oamenii aci. Asa vreți să faceți?”
Dl. primar Todoca: „Nu este o aberație acest regulament, cred că exagerați.”
Dl. cons. Dubău: „Eu nu l-am caracterizat la modul general, eu v-am spus atunci...”
Dl. primar Todoca: „S-a muncit foarte mult...”
Dl. cons. Dubău: „D-le, atâta îmi spuneți că s-a muncit, eu v-am spus ce chestiuni v-ar putea
genera probleme, dar să nu veniți după aceea să vă plângeți că vă sar oamenii în cap!”
Preşedintele de şedinţă: „Să votăm amendamentul domnului Primar.”
Dl. cons. Dubău: „Fiind inițiator, nu cred că este cazul!”
D-na secretar Lauran: „Nu trebuie, dl. Primar își asumă aceste modificări, în calitate de
inițiator.”
Dl. cons. Vancea D.: „Vis-a-vis de buget, aș fi vrut să întreb pe cineva din contabilitate unele
detalii de-aici, pe care le văd, dar n-am avut norocul azi din 5 angajați să găsesc pe niciunul. Nu
a putut nimeni să-mi spună, dar acum am dedus de la dl. Todoca că cei 23.000 ar fi ceva ...”
Dl. primar Todoca: „S-au primit bani prin CJ de la Ministerul Dezvoltării pentru actualizare
PUG, 23.000 și ceva lei. Este un contract multianual care se derulează pe lungimea a trei ani.”
Dl. cons. Vancea D.: „Vis-a-vis de achiziția acelui adăpost, eu vreau să vă zic ca treaba asta
pentru orașul nostru va fi o povară, adăpostul de câini care începe cu 25.000 euro pentru 2
containere cu platformă betonată, după aceea o să aveți de plată un salariu de vreo 3000 care
înseamnă pe an 36.000 euro poate fi și mai mult!”
Dl. primar Todoca: „Mai mult.”
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Dl. cons. Vancea D.: „Alte 10.000 euro întreținere adăpost, hrană, medicatie, eutanasiere
ș.a.m.d. Dacă vreți și puteți să vă înhămați!”
Dl. primar Todoca: „Nu există altă soluție.”
Dl. cons. Vancea D.: „Și puteți s-o duceți?”
Dl. primar Todoca: „Legal, nu există altă soluție.”
Dl. cons. Dubău: „Cea mai ieftină soluție este asta care am discutat-o cu colegul Pavel,
înființarea trebuie s-o faci. Ca să reduci din costuri trebuie să-l externalizăm!”
Dl. cons. Gal: „Nu ai ce face!”
Dl. cons. Dubău: „În momentul în care ai externalizarea, pui la dispoziție doar adăpostul. Toate
cheltuielile respective cu administrarea spațiului se face prin delegare, vedem!”
Dl. primar Todoca: „Dacă ar fi în alte orașe gestionarea în felul ăsta ar veni și aici, și cu același
doctor am lucra și toate celelalte. Dar neavând în județ tipul ăsta de delegare, mă tem că n-o să
vină nimeni...”
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, firme care au specificul ăsta în țară nu au o problemă să facă
treaba asta, bussinesul lor nu-i o problemă că au sau nu sediu în Aleșd sau în județ, evident că
vor lucra cu oameni din zonă și vor optimiza costurile!”
Dl. cons. Vancea D.: „Dacă găsiți în bugetul local bani pentru câini în loc să-i folosiți pentru
oameni, n-o să pot să vă felicit niciodată pentru treaba asta!”
Dl. cons. Gal: „Câinii mușcă oameni!”
Dl. cons. Vancea D.: „Și aveți obligația să mențineți serviciu ăsta în fiecare an, va însemna
cheltuială la primărie în fiecare an și probabil va fi situație că n-o să aveți câini acolo dar
cheltuieli vor fi!”,
Dl. cons. Dubău: „Să ajungem noi acolo, să n-avem câini !”
Dl. cons. Pavel: „În situația în care se va întâmpla o tragedie, ce vom face? Tragedia ca un
copil, un cetățean să fie mușcat...”
Dl. cons. Joldea: „Câte mii de euro ar costa?”
Dl. cons. Pavel: „Din păcate în mass-media au fost ...”
Dl. cons. Vancea D.: „Nu trebuie să săriți așa cu gura. Eu stau de 40 de ani în Aleșd. Dacă
câinii ăia de acum 40 de ani ...Nu s-a întâmplat nimic!”
Dl. cons. Pavel: „Faptul că mai deschidem și noi gura nu înseamnă că sărim, părerea mea este
că folosesc un ton civilizat.”
Dl. cons. Vancea D.: „Am văzut că și din stânga și din dreapta...”
Dl. cons. Pavel: „Eu vreau să discutăm după regulamente.”
Dl. cons. Vancea D.: „Vis-a-vis de adăpostul pentru câini, asta este poziția mea, trebuie să vă
gândiți un pic la viitor, că ... Mai departe: am văzut acolo la spital o grămadă și niciodată nu am
luat în serios bugetul de la spital. Acuma nu știu de ce, ori că nu ne interesează ce se întâmplă
acolo...”
Dl. primar Todoca: „Ce anume? 5.000 la lemne, 5.000 ..Dincolo taie 25.000, nu modificăm
bugetul total.”
Dl. cons. Vancea D.: „Acuma șmecheriile astea contabile pe mine nu mă interesează, pe mine
mă interesează de ex.: Ce înseamnă „iluminat . lemne + 5000 lei?”
Dl. primar Todoca: „Nu i-a ajuns banii să plătească lemnele și mută dintr-un articol în altul. Nu
a cerut bani de la primărie.”
Dl. cons. Vancea D.: „Eu am înțeles, dacă nu-i important, nu-i problemă, Consiliul local de ce
mai este aici?”
Dl. primar Todoca: „Și bugetul școlilor, și ăsta face parte din bugetul general. Fiecare unitate
este controlată independent.”
Dl. cons. Vancea D.: „Ce înseamnă 36.000 reparații, știe să-mi spună cineva? Ce înseamnă
pregătire profesională +10.000 lei!”
Dl. primar Todoca: „Fiecare medic, fiecare asistentă trebuie să facă un anumit număr de
puncte.”
Dl. cons. Vancea D.: „Sunteți sigur, d-le Todoca?”
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Dl. primar Todoca: „Aci fac cursurile, în fiecare joi, 8 ore fac aici.”
Dl. cons. Vancea D.: „Nu a avut cine să mă lămurească, nu aveți cum să mă lămuriți,
chestiunile astea nici nu se pot verifica, vis-a-vis de proiectul cu bugetul asta este părerea
mea!”
Dl. cons. Caracoancea: „O întrebare: de ce cumpără spitalul lemne, pentru că primăria are
pădurea ei?”
Dl. primar Todoca: „Pentru că noi ne-am stivuit niște lemne, că vine și Casa de cultură și
aceea trebuie încălzită, și avem multe de încălzit: creșa, grădidinița, biblioteca, sediul primăriei.
N-am dat la spital și la nicio instituție.”
Dl. viceprimar Kajanto: „Avem cantina, centrul de bătrâni, centrul de la Obor, piața.”
Dl. primar Todoca: „N-am dat niciun lemn la nimeni, spitalul consumă 100 de mașini de lemne
pe an. Am depus proiectul cu pompele de căldură la Sanator, atunci scăpăm de 3 de mașini de
lemne.”
Dl. cons. Caracoancea: „Am înțeles. Proiectul nu s-a realizat?”
Dl. primar Todoca: „Nu! Este depus, are 65 de puncte din 85, 15 puncte este pentru PT. N-a
depus nimeni cu PT, avem 99% șanse să-l câștigăm”
Dl. cons. Gal: „ Să trecem la buget.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16
voturi pentru și 1 abținere (dl. Vancea D.), astfel se adoptă Hotararea nr. 56, 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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al d-lui Vancea Tudorel Daniel”.- inițiator primar
Dl. cons. Gal: „Se votează?”
D-na secretar Lauran: „Trebuie, pentru că este proiect de hotărâre.”
Dl. cons. Dubău: „Trebuie hotărâre!”
Dl. cons. Gal: „Întrebam, doar!”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 11
voturi pentru și 6 abțineri (dl. Jurcut, dl. Cipleu. d-ra Alb, dl. Vancea V. dl. Vas, dl.
Caracoancea), astfel se adoptă Hotararea nr. 57, care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.”
Dl. cons. Pavel: „Mi se pare penibil să votăm, dacă și-a dat demisia. Și dacă noi votăm
împotrivă ?”
Dl. cons. Dubău: „Scrie în Lg. 215..., este biblia noastră!”
D-na secretar Lauran: „Nu se adoptă hotărârea și rămâne consilier.”
Dl. cons. Cipleu: „Împotriva voinței lui...”
Dl. cons. Vancea D.: „Mulțumesc în primul rând pentru susținerea de azi, când am trecut un
prag psihologic din ăsta, când și consilierii pot să aibă un proiect și să treacă prin consiliul local,
nu numai Primarul. Si pe viitor să aveți mai multă inițiativă și să aveți mai mult succes decât
mine!”
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-lui Lazea Costel. inițiator primar - RETRAS de către inițiator
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind încheierea unui act de constituire a dreptului de superficie
între SC IDRORADEA SRL, în calitate de proprietar și orașul Aleșd, în calitate de superficiar în
vederea edificării unui pod cu drum acces.” – inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor:
Comisia Buget – aviz favorabil.
Comisia Juridică – aviz favorabil.
Comisia Urbanism – aviz favorabil.
Comisia Învăţământ – aviz favorabil
7

Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...”
Dl. cons. Dubău: „Un cuvânt acuma, în aceeași notă cu dl. Vancea. Nu pot să nu constat că nam vorbit degeaba chiar dacă am vorbit acum un an și ceva, iată avem o hotărâre care, în urma
acelei discutii se putea adopta în maxim 3 zile. Deci se poate, mai trebuie să umblați la ritm.
Încă o dată, nu ne-ați lămurit adineaori, la punctul în discuție, cum este corect „supterficie” sau
„superficie” ?
Dl. primar Todoca: „Superficie, lasă-acuma...”
Dl. cons. Caracoancea: „Podul se face, dar terenul între pod și șosea? Facem podul dar dacă
proprietarul face gard acolo ? Ce facem?”
Dl. cons. Dubău: „Dl. Gogu, exact problema care am pus-o atunci...”
Dl. cons. Caracoancea: „Felicitări pentru pod, sunt foarte mulțumit.”
Dl. cons. Vancea D.: „Ăsta nu-i podul !!!”
Dl. cons. Dubău: „Ăsta nu-i podul, ăsta-i doar terenul!”
Dl. primar Todoca: „Ăsta-i terenul, se va face podul. Deci se poate în 2 feluri: ori se face o
expropriere, ori înțelegere cu fiecare dar am înțeles că sunt înțepate acolo tot felul de... sunt
defazate.”
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, s-a chinuit celălalt Consiliu local să facă o expropriere de rahat,
haideți să facem noi una ca lumea, dacă nu reușiți să găsiți îngăduință la cei de-acolo. Aveți
legea, lucrurile sunt foarte simple!”
Dl. primar Todoca: „Toate CF-urile sunt decalate.”
Dl. cons. Dubău: „Identificați proprietarii, inițiati discuții cu fiecare, unde există înțelegere, bine,
unde nu, procedură de expropriere!”
Dl. cons. Pavel: „Uitați cum vă vin provocările!”
Dl. cons. Dubău: „Dar provocarea asta v-am făcut-o de aproape 2 ani, dar ați venit cu cioate,
nu cu drum!”
Dl. primar Todoca: „Nicio cioată, dar a picat...”
Dl. cons. Dubău: „Ați venit cu cioate, exact cum ați venit acum cu...”
Dl. primar Todoca: „A fost foarte bine, dar a picat în Consiliu.”
Dl. cons. Dubău: „Atâta de bine a fost... Ca să nu mai ajungem la minciuni ca asta, vă întreb:
ați venit în Consiliu local cu un drum „da capo al fine”, adică de la șosea până la utimul obiectiv
economic de-acolo, și nu s-a votat în Consiliu local !”
Dl. primar Todoca: „A fost numai de la pod, de acolo...”
Dl. cons. Dubău: „Nu, v-am întrebat, să-mi răspundeți cu da sau nu. Ați venit cu drumul de la
drumul județean până la ultimul obiectiv economic?”
Dl. primar Todoca: „Nu mai știu, dar știu că motivul a fost că niște CF erau defazate.”
Dl. cons. Dubău: „Dl. Primar, am o memorie de lungă durată, destul de bună, nu încercați cu
vorbe de-astea..Si stilul ăsta-l aveți și în documente oficiale. Pot să accept să discut orice, dar
să nu mințiți deci în Consiliul local. În zona respectivă nu s-a discutat despre înființarea unui
drum de la ...că asta v-am reproșat atunci, să-l facem din capăt și nu ați avut așa ceva pe
masă!”
Dl. primar Todoca: „Dar cum a fost?”
Dl. cons. Dubău: „Ați venit cu cioate ...unu aici a fost întrerupt!”
Dl. primar Todoca: „O să mă uit pe proiect...”
Dl. cons. Caracoancea: „În fiecare lună venim cu alt proiect, proiectul cu podul, foarte bun dar
azi trebuia să discutăm și problema drumului ăla. Ne trezim că vine omul și își face gard și nici
podul nu-l putem face.”
Dl. cons. Dubău: „Nea Gogu, s-a transpirat la proiectul ăsta...”
Dl. cons. Caracoancea: „Îi dau dreptate lui Dubău, imi amintesc de drumul ăsta, venea către
Ilea. Intr-o discuție, d-le, veniți cu drumul ăsta dar în totalitate, să se dezvolte zona industrială,
eu votez pentru. Vom pierde investitorii din cauza zonei industriale, uite Lugașu face, ăla face
noi ne-am învățat să mărim taxele.”
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Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 58, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă- „Diverse.”
Dl. cons. Cipleu: „Ar fi multe de spus, dar altele le las pentru alte ședințe. Am solicitat punctul
„Diverse” pentru că vreau să solicit public d-lui Todoca Ioan demisia din funcția de primar,
pentru motivul care de acum cred că este cunoscut de toată lumea: dânsul a fost declarat de o
hotărâre a Consiliului Național de Studierea Arhivelor Securității – colaborator al securității. Este
adevărat că sentința nu este definitivă, dar nici nu s-a negat respectiva informație, care, mă rog,
nu este chiar o informație, este o certitudine din moment ce este stabilita de către o instituție a
statului abilitată să facă acest lucru. De ce acum si nu mai devreme ? Pentru că mi se pare
normal ca la un moment din ăsta să existe un moment de introspecție personală și reflexie
personală, dar care nu-i chiar corect să depășească anumite limite temporale pentru că vrea
să... Imi vine în minte o paralelă cu dl. Președinte al Romaniei, care tot așa prelungește foarte
mult luarea unei decizii, deși lucrurile sunt foarte clare. Si, mai mult, dincolo de chestiunea asta
a colaborării, mai sunt și alte argumente pentru solicitarea mea, și anume faptul că dincolo de
colaborarea în sine , - merg cu paralela cu dl. președinte care spunea că..., pomenea termenul
de „minciună penală”, dl. Todoca a săvârșit asemenea chestiuni în mod repetat prin declarațiile
pe care le-a dat de câte ori a candidat pentru un post fie el de consilier, consilier județean,
deputat, primar, a declarat pe propria răspundere și luând la cunoștință de prevederile codului
penal în materie de fals în declarații că nu a colaborat cu securitatea!”
Dl. primar Todoca: „Această...”
Dl. cons. Cipleu: „Mă întrerupeți doar dacă mă anunțați că vreți să vă dați demisia, când termin
vă anunțați sau spuneți că nu... Si mai mult decât atât, un argument este că necesara perioadă
de liniște și introspecție pe care eu aș fi fost dispus să o acord d-lui Todoca a fost întreruptă
brusc de niște reflexe de-astea securitoide, prin care bineînțeles că de vină este nu știu cine, că
fix...”
Dl. primar Todoca: „Sunt minciuni, n-am spus așa ceva.”
Dl. cons. Cipleu: „Nu sunt minciuni, nu sunt minciuni, dacă vreți vă dau și procesul verbal!”
Dl. primar Todoca: „I-am spus și lui Călin că n-am spus așa ceva.”
Dl. cons. Cipleu: „V-am rugat să nu mă întrerupeți și vă mai rog încă o dată, pe urmă spun ce
mint eu și ce mințiți dv. Și vă dau argumente să le înțelegeți. Automat ați ieșit în comunitate cu
comportări de-astea, că am plătit articole la ziar, că nu știu cine...Si în ședința anterioară, nu
știu dacă s-a consemnat în procesul verbal, că uite nu am fost atent la aspectul ăsta, dar mi-ați
spus că s-a aranjat să fie Bihorul primul verificat. Cine a aranjat sa verifice CNSAS primul
Bihorul, la candidaturile de deputați? O fi fost onor PSD-ul, care mai putea...D-le, eu ăsta îl
numesc un reflex securitoid, că în loc să fi apăsat de chestiunea asta care nu este comodă și
nici ușor de purtat pe umeri, aruncăm cu lături în ceilalți, că ăia sunt de vină!!! Problema este
că, - poate n-ați înțeles, - problema este că dv. ați colaborat cu securitatea, nu că s-a aflat. Asta
„de aflat” trebuie să se fi aflat mai demult, dar probabil de când s-a adoptat ordonanța care
incriminează astfel de fapte nu ați mai candidat la funcțiile publice, că altfel ar fi trebuit să
parcurgeți aceeași etapă a declarațiilor pe propria răspundere și a verificărilor de CNSAS. Ca
să nu plictisesc colegii, că am înțeles că au altă părere, o bună parte din ei, rezum și încă o
dată, luând în considerare toate aceste aspecte, vă solicit să vă dați demisia din funcția de
primar al orașului Aleșd !”
Dl. cons. Vancea D.: „Bravo! Dina partea mea, felicitări!”
Dl. cons. Pavel: „Aș interveni și eu... Eu nu vreau să discut problema pe fond, dar nici n-aș
vrea să începem aici, în Consiliul local, să discutăm probleme politice. Sincer, nu înțeleg de ce
trebuie să-l invocăm pe dl. Presedinte, - așa și noi am putea să întrebăm pe colegii noștrii de
mai marele dânșilor. Adică eu, dacă este să ne exprimăm un punct de vedere, este un verdict în
prima instanță, mai este o cale de atac de care eu am înțeles că s-a uzitat și chiar eu nu vreau,
indiferent despre cine este vorba, să ne apucăm să discutăm astfel de lucruri. Nu cred că ați
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avut o problemă când vi s-a cântat imnul național de către persoana care vi s-a cântat, la
mitingul din piața Victoriei, așa că eu cred că am fost trimiși în Consiliul local...Nu interveneam
dacă nu ziceați că alți colegi au altă părere, sincer nu vă spun care este părerea mea, eu o țin
pentru mine, eu în Consiliul local am venit doar pentru a rezolva problemele cetățenești, dar unii
dintre noi au alte opinii. Eu cred că sunt alte cadre în care să ni le exprimăm, iar problemele dv.
cu dl. Primar să vi le rezolvați cum doriți dv., dar nu cred că trebuie să transformați consiliul
local în a discuta probleme politice. ”
Dl. primar Todoca: „Este un proces civil, nu este un proces penal, este un proces civil de
constatare și chiar dacă constată, nu se întâmplă nimic pentru că în România nu există o lege a
lustrației, eu numai astea lămuriri le dau.”
Dl. cons. Pavel: „Dl. Primar, nu, ca să se vadă că chiar am o opinie de care am fost acuzați pe
nedrept, eu vă spun, este problema strict a dv., când se va termina o să vedem ce veți face, dar
nu cred că aici trebuie să discutăm astfel de lucruri.”
Dl. cons. Cipleu: „Deci două chestiuni: unu la mână, l-am pomenit pe președintele României
pentru că dânsul este persoana cu rangul cel mai înalt în stat care a consacrat termenul
„minciună penală”, în sensul ăsta! Cine a cântat imnul la miting? Nici nu știu, este o acțiune
privată. Aici discutăm de...”
Dl. cons. Pavel: „Mitingul este o acțiune privată?”
Dl. cons. Cipleu: „Da, un partid este o asociație privată!”
Dl. cons. Pavel: „Nu știți cine a cântat imnul?”
Dl. cons. Cipleu: „Nu, și nici nu mă interesează, important este să se cânte. Și chestiunea asta
cu demisia și discuția în consiliu mi se pare foarte oportună spre deosebire de opinia dv., pentru
că funcția d-lui Todoca este funcție publică aici, nu personală, nu este manager la o firmă
privată pe care o deține, mi se pare foarte oportun. De ce să discutăm pe la colțuri, vreți să
comunicăm în privat? Așa ne-a comunicat și dl. Todoca, că este o problemă de natură
personală, dar eu vă spun că prin natura funcției pe care o ocupă, ea este una publică de fapt,
din punctul meu de vedere. Dacă dv. aveți altă opinie, nu vă contrazic! Și public, n-am făcut-o
eu și nici n-am răspândit prin urbe fel de fel povești prostești!”
Preşedintele de şedinţă - ”Dacă mai sunt discuţii...”
Dl. cons. Caracoancea: „S-a asfaltat strada Nucului și au apărut niște denivelări, nu le înțeleg
rostul, nu înțeleg rostul nici a betoanelor puse la colțuri, niște bani aruncați, dar mai rău, de ce
nu s-au vopsit denivelările, pentru că nici nu se văd.”
Dl. primar Todoca: „Acum se termină și se vopsesc. Prindeau o viteză cu scuterele și
motoarele, acolo !”
Dl. cons. Caracoancea: „Mai sunt și alte străzi unde merg motociclete care merg la 11
noaptea. Se încep alte lucrări pe Nucului, alte spărturi ?”
Dl. primar Todoca: „Nu, nu cred. Deci, mie mi-a spus arhitectul șef că o să treacă linia de
curent pe-acolo, am săpat înainte de a se asfalta și am băgat tuburi pe dedesupt.”
Dl. cons. Caracoancea: „Nu, nu, azi?”
Dl. cons. Pavel: „Din punctul meu de vedere sunt bune limitatoarele de viteză, sunt obligatoriu
de pus, iar pe strada aceea este prima stradă 100% asfalt din banii...”
Dl. cons. Vancea D.: „Uliță!”
Dl. cons. Caracoancea: „Nu văd activitatea poliției în Aleșd pe E60, nicăieri nu-i ca la noi, este
ca la țigani. Parcarea este pe oriunde, pe Pârâului parchează peste tot, să se atragă atenția.
Acolo când se asfaltează?”
Dl. primar Todoca: „Este Plopilor, este dată la proiectare Plopilor și Dâmboviței.”
Dl. cons. Dubău: „D. Primar, dv. aveți cunoștințe multe, nu mă ajutați și pe mine cu ăla care va-nvățat să cosească parcul de la Tinăud, așa cu model frumos, au toată iarba roată-roată în
jurul băncilor și crește așa printre bănci, este cosit parcul!”
Dl. primar Todoca: „L-am cosit, o să bărbierim...”
Dl. cons. Dubău: „Cosiți, de bărbierit...bărbieriți-vă dv.! Este cosit și băncile nu le vezi din iarbă.
Mi s-a părut o chestie de decor extraordinară. Mi-ați zis că-i cosit, dar nu-i!”
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Dl. cons. Caracoancea: „Înțeleg și cu poliția, dar minimum să facă, eu am trecut pe lângă
piață, stăteau trei și se uitau, dar era mașina parcată în fața lui, eu înțeleg că-i prieten cu mine,
dar este și altul...”
Dl. primar Todoca: „Eu sper să iasă proiectul de la parcarea din spatele ștrandului, atunci vom
pune oprirea interzisă pe Ciocârliei și vom dirija mașinile acolo. Eu zic că anul acesta, termenul
la aceea parcare...”
Dl. cons. Dubău: „Ați văzut, dl. Vancea, de ce solicit un termen pentru realizarea investiției, ați
înțeles, altfel ne aflăm în treabă!”
Dl. cons. Caracoancea: „Dar parcarea unde a fost terenul de tenis, se realizează?”
Dl. primar Todoca: „L-am dat la OCPI.”
Dl. cons. Caracoancea: „Încă o problemă - au ridicat problema câinilor, dar problema cailor?”
Dl. primar Todoca: „Trebuie să adoptăm un regulament încât să-i putem confisca și pe aceia.”
Dl. cons. Dubău: „Ați înțeles, dl. coleg cum este cu regulamentele, exact aceeași problemă va
fi la adoptarea regulamentului și va fi perfect nefuncțional, pentru că nu este nimeni din primărie
la ora asta să aibă grijă de cum se gestionează parcările. Cum nu sunt să gestioneze problema
cailor, porcilor și altor viețuitoare colocuitoare cu noi!”
Dl. cons. Pavel: „Haideți să avem în regulament!”
Dl. cons. Dubău: „Dar în regulament trebuie să scrie ce este necesar, pentru că degeaba ai
regulament dacă nu ai cine să-l aplici, că n-o să vină Cristos să-ți aplice regulamentul. Deci eu
prefer o dezbatere pe idei punctuale, nu povești că tu nu vrei, nu vrea ăla, - nu așa!”
Dl. primar Todoca: „Va fi și jandarmeria și poliția, au competențe pe parcări.”
Dl. cons. Cipleu: „Vin și întreb și eu, la Regulamentul de gospodărire cine are competențe? Că
este adoptat de trei ani și nu-l aplică nimeni,- măcar un nume. Este un regulament, a trecut
toate etapele, a fost adoptat.”
Dl. cons. Dubău: „De-aceea zic, ne jucăm de-a armata, plimbăm pușca pe umăr...”
Dl. cons. Cipleu: „Astea sunt întrebări retorice!”
Dl. cons. Vas: „Dacă-mi dați voie, dl. Primar, nu știu dacă ați observat, în presă s-a făcut un
sondaj, dar nu sondajul în sine, ci întrebările cetățenilor: centură și gaz? Dacă ne puteți lămuri
cum stăm?”
Dl. primar Todoca: „Sigur, centura este introdusă în Masterplan.”
Dl. cons. Dubău: „Aia am auzit înainte de campania electorală. De aici încolo, eu la momentul
actual nu am pe nimeni pe-acolo!”
Dl. cons. Dubău: „Acum 1 an și jumătate am văzut un selfie cu dv. la Ministerul Transporturilor.
N-ați mai fost!”
Dl. primar Todoca: „Atunci era dl. Boloș... S-a făcut o licitație, acel contract trebuie reziliat. Eu
am vorbit și cu dl. Mang și cu dl. Popa, ca să susțină acest proiect, că este vital pentru orașul
Aleșd.”
Dl. cons. Vas: „Ați avut promisiuni în campania electorală.”
Dl. primar Todoca: „Da, eu mi-am făcut datoria, nu a fost în Masterplan, este în Masterplan la
ora actuală.”
Dl. cons. Pavel: „Aceleași promisiuni care le-ați avut și dv. și le vom avea cu toții...”
Dl. cons. Dubău: „Nu le vom avea, eu zic să nu aveți astfel de certitudini, că fiecare își asumă
ce poate!”
Dl. primar Todoca: „Cu gazul – o să introducem în una din următoarele ședințe constituirea
ADI împreună cu Aștileul pentru introducerea gazului.”
Dl. cons. Dubău: „Eu vă întreb, când ați primit acest proiect, că am avut o discuție și mi-ați zis
că tehnic ar fi o problemă cu capătul de rețea și nivelul de consum care ar ridica o problemă cu
racordarea la gaz, și eu m-aș fi gândit, să stați de vorbă și cu alte UAT din zonă ca acest ADI să
fie mai larg, cu un orizont mai larg de clienți pentru cel care face investiția, ca să fie mai atractiv
pentru ei ca să facă investiția, faceți studiul acela de fezabilitate!”
Dl. primar Todoca: „Ascultați-mă, am avut o întâlnire cu directorul general de la Distrigaz Vest,
directorul de dezvoltare de la Transgaz Mediaș, dl. Cobârzan, dânșii ne-au directionat ca să
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putem merge înainte și n-am făcut ADI-ul pentru că Aștileul a rămas în urmă cu ridicările geo,
noi le avem, pentru gaz astea, deja.”
Dl. cons. Dubău: „De ce n-ați optat să discutați și cu alte comune?”
Dl. primar Todoca: „Pentru ca să fie viabilă treaba asta, pentru că de exemplu, Distrigaz Vest
nu poate investi decât 5% cifra de afaceri cu amortizare 25 de ani. Trebuie să fie chestiuni mai
condensate și atunci la noi în cartierul de blocuri pe verticală, iar în Aștileu, Helios și Holcim
care sunt consumatori mai mari. Celelalte UAT-uri nu ar avea un consum, ne-ar micșora...”
Dl. cons. Gal: „Nu consumul cât cheltuiala pe suprafață.”
Dl. primar Todoca: „Îi trebuie zone condensate, ori la țară este cheltuială mult mai mare pe o
investiție din asta.”
Dl. cons. Dubău: „Nu știu cât este de mare, am prieteni la Oradea care se racordează și am
înțeles că costurile de familie sunt vreo sută de milioane!”
Dl. primar Todoca: „7-8000 de euro.”
Dl. cons. Dubău: „Nu știu, la blocuri...din ăștia 100 milioane, 30 sunt hârtiile!”
Dl. primar Todoca: „Va fi de durată, dar mergem înainte. Acel ADI va trebui să comandăm un
SF, după aceea SF va trebui depus la Ministerul Energiei, la autoritățile de reglementare în
domeniu, la ANR și așa mai departe, - ideea e că trebuie să venim cu el, este la 12 km. Aș fi
vrut ca conducta de 400, dar așa s-a trezit cu o conductă mai mică doar pentru Tileagd pe sub
baraj...”
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă mai sunt discuţii...dacă nu, declar ședința încheiată!”

Președinte de ședintă,
Varadi Zsolt

Secretar,
Lauran Nicoleta
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