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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 25.04.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, convocată 

conform dispoziţiei primarului nr. 171 din 19.04.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este dl. consilier Vancea Tudorel Daniel. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 16 
consilieri din cei 17 în funcție(Dl. cons. Dubău absent motivat). 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată în 25.04.2018. Înainte 
de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare anterioare din 
29.03.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 29.03.2018 
care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.39 
care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi: 
1.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 și estimări 
pentru anii 2019 – 2021.-inițiator primar 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul:”Abordare integrate pentru revitalizarea și dezvoltarea orașului Aleșd:Obiectivul 1: 
Cantina socială din cartier Șoimul, orașul Aleșd, Obiectivul 2: Spațiu multisport în orașulAleșd, 
Obiectivul 3: Centru de zi pentru copiii de etnie romă din orașul Aleșd, Obiectivul 4: Shared 
space – design urban strada Cartier Șoimul”.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre de aprobare a documentației tehnice faza SF mixt și a indicatorilor tehnico 
economici pentru proiectul:”Abordare integrate pentru revitalizarea și dezvoltarea orașului 
Aleșd: Obiectivul 1: Cantina socială din cartier Șoimul, orașul Aleșd, Obiectivul 2: Spațiu 
multisport în orașul Aleșd, Obiectivul 3: Centru de zi pentru copiii de etnie romă din orașul 
Aleșd, Obiectivul 4: Shared space – design urban strada Cartier Șoimul”-inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.-inițiator 
primar 
5.Proiect de hotărâre privind actualizarea listei cu bunurile proprietate publică date în 
administrarea Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd.-inițiator primar 
6.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a două autoturisme 
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor – Poliția Aleșd.-inițiator primar 
7.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații oferită de proprietarii Bar Eugen Dan și 
Bar Alexandrina Aneta.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat cu număr cadastral 
100230 înscris în CF nr. 100230 Aleșd, în suprafață totală de 1095 mp proprietate privată a 
orașului Aleșd.-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 16 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.40 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 1de 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 și 
estimări pentru anii 2019 – 2021.”-inițiator primar 
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...” 
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Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 41, 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 proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiectul:”Abordare integrate pentru revitalizarea și dezvoltarea orașului Aleșd:Obiectivul 1: 
Cantina socială din cartier Șoimul, orașul Aleșd, Obiectivul 2: Spațiu multisport în orașul Aleșd, 
Obiectivul 3: Centru de zi pentru copiii de etnie romă din orașul Aleșd, Obiectivul 4: Shared 
space – design urban strada Cartier Șoimul”.-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil  
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Proiectul este gata, finalizat complet. În data de 30, la ora 12 începem să 
încărcăm, la ora „o”, primul venit, primul servit și eu zic că șansele sunt maxime dacă noi la 
12.00 începem, poate că alții ...în 30 fiind zi liberă poate că alții nu lucrează, noi vom lucra!” 
Dl. cons. Cipleu: „Cade internetul, dl. Primar, se pun toți la ora aia...” 
Dl. primar Todoca: „Nu s-a modificat ghidul deci asta ne dă o șansă în plus.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 15 
voturi și o abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 42, 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 de aprobare adocumentației tehnice faza SF mixt și a indicatorilor 
tehnico economici pentru 
proiectul:”AbordareintegratăpentrurevitalizareașidezvoltareaorașuluiAleșd: Obiectivul 1: Cantina 
socială din cartierȘoimul, orașulAleșd, Obiectivul 2: Spațiu multisport înorașulAleșd, Obiectivul 
3: Centru de zipentrucopiii de etnieromă din orașulAleșd, Obiectivul 4: Shared space – design 
urban strada Cartier Șoimul”-inițiatorprimar 
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 și o abținere, astfel se adoptă Hotararea nr. 43, care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.-
inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Dl. primar Todoca: „În urma discuțiilor din comisii m-am consultat și cu d-na Secretar dacă 
putem defalca la alimentație publică, la taxade eliberare...și fac o propunere dacă veți dori să o 
votați de la 0 la 150 m-400 lei, de la 150-300- 1200 lei, de la 300-500 -240 lei, peste 500- 4.500 
lei. La păduri s-a constatat în comisii că prețul este mai mic decât la fânețe și atunci am propus 
21 lei întru-cât este maxim.” 



 

3 
 

Dl. cons. Cipleu: „Eu la păduri sunt împotrivă pentru că în țara asta ne plângem că n-avem 
suficiente păduri, deci trebuie să le stimulăm cumva.” 
Dl. primar Todoca: „21 lei la ha?” 
Dl. cons. Cipleu: „21 de lei dacă ne interesează problema creșterii procentului de păduri în 
România trebuie să punem „o” lei impozit.” 
Dl. primar Todoca: „În intervalul de la 0 la 20 este cu „o”.” 
Dl. cons. Cipleu: „Aceea este conform codului fiscal, 0 la 20 de ani.” 
Dl. primar Todoca: „Până la 20 de ani este cu „0” deci peste 20 de ani, de-acolo se scoate...un 
motor de lemne s-a scumpit de 3 ori în ultimii ani.” 
Dl. cons. Cipleu: „Da, dar asta nu înseamnă că proprietarii sunt avantajați cu ceva din treaba 
asta. Dacă tot ați comparat cu fâneața interesați-vă ce subvenție se dă pentru fâneață la APIA 
și ce se dă la pădure. Dacă se dă vreo subvenție! Adică cel puțin din punctul ăsta de vedere nu 
văd de ce să se plătească, nici măcar prin comparație cu alte terenuri pentru că prin APIA toate 
terenurile, altele decât păduri sunt (din România, nu alte tări din UE) considerabil finanțate, pe 
când la păduri nu se dă absolut niciun leu doar se impozitează, ceea nu mi se pare normal iar 
impozitul este bine cât este, nu trebuie să fie mărit la păduri în mod specific.” 
Dl. primar Todoca: „Aceasta este propunerea din comisii dacă trece, trece!” 
Dl. cons. Cipleu: „Am și eu un amendament.” 
Dl. primar Todoca: „Astea trei propun să le votăm în bloc și după aceea și domnul consilier...” 
Dl. cons. Gal: „Nu în bloc, ci pe rând.” 
Preşedintele de şedinţă: „Acum cum facem, d-na Secretar?” 
D-na secretar Lauran: „Cele 3 sunt de fapt 2, una cu taxa și cealaltă cu pădurea. Le supunem 
pe rând.” 
Dl. primar Todoca: „Sigur.” 
Dl. cons. Cipleu: „Nu mă bag în tehnica legislativă.” 
Preşedintele de şedinţă: „De aceea am întrebat pe d-na Secretar, să vedem cum le... Și atunci 
referitor la taxele pentru eliberarea avizelor și funcționare a unităților de alimentație publică, se 
cere o defalcare și se face propunerea respectivă dacă sunteți de acord?” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot amendamentul care se aprobă cu 9 voturi pentru.” 
Al 2 lea amendament- se solicită o mărire a taxei la păduri de la 14 la 21 lei. 
Dl. primar Todoca: „15 era în proiect.” 
Preşedintele de şedinţă: „Da, era 14 s-a cerut 14 și de fapt se cere 21. Cine este pentru? 
Amendamentul se votează cu 6 voturi pentru, 2 împotrivă și 8 abțineri- amendamentul nu a fost 
aprobat.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dl. Cipleu, amendamentul?” 
Dl. cons. Cipleu: „Da, am un amendament în ce privește cota de impozitare a persoanelor 
juridice care anul trecut a fost de 1.1, propun să fie de 1.0, asta ca să respectăm și onorăm 
promisiunea d-lui Primar care în campanie a promis că anual va micșora acest impozit pentru 
persoane juridice cu un punct, procentual. Știu că aveți o mie de motive să nu fiți de acord cu 
cele ce ați propus, eu și din ambiție pentru propunerea și promisiunea pe care am făcut-o 
alegătorilor aș găsi resurse să compensez orice fel de pierdere aș genera-o prin a-mi ține 
cuvântul. Așa că o să formulez acest amendament pe care o să vă rog să-l supuneți la vot după 
care vom trece la proiect.” 
Dl. primar Todoca: „Pot să vorbesc și eu?” 
Dl. cons. Cipleu: „Vă rog!” 
Dl. primar Todoca: „Deci întradevăr a fost pe programul nostru de guvernare dar ținând cont 
că anul ăsta pe IVG s-au pierdut 2 milioane 500.000 lei eu zic că nu ne mai permitem încă 
60.000 lei să-i pierdem. În rest, dv. hotărâți!” 
Dl. cons. Cipleu: „Depinde cum îi priviți, pierdere sau câștig, astea-s cu dublu sens. Eu am 
înțeles în primul an când am discutat de graficele tip fierăstrău, eu îmi amintesc discuțiile și 
acum, dv. ați preferat o scădere lină dar văd că deja este plafon nu mai este scădere. Eu sunt 
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de acord să nu fie ca indicele ROBOR să salte ca puricul dar să ne ținem promisiunile, eu insist 
totuși să vă fac să fiți om de cuvânt.” 
Preşedintele de şedinţă: „Deci amendamentul d-luiCipleu care spune ca impozitul să fie de la 
1.1 la 1 pentru persoanele juridice respectiv firme.” 
Preşedintele de şedinţă: Cine este pentru? Amendamentul se votează cu 7 voturi pentru, 1 
împotrivă și 8 abțineri- amendamentul nu a fost aprobat.” 
Preşedintele de şedinţă: „Alte amendamente vis-a-vis de proiect dacă are cineva, ceva de 
spus? Eu vreau să vă spun că nu sunt de acord cu proiectul de azi vis-a-vis de taxe și impozite 
este și devreme, este și superficial propus de compartimentul impozite și taxecare este prost 
plătit și nu poatte să depună un efort suficient de mare ca să ne prezinte un proiect de hotărâre 
care aș fi vrut eu să-l văd aci. Mai sunt lacunele și discrepanțele astea între taxe care la unii 
sunt mici la alții mari, și eu aș vrea ca toată lumea să aibă aceeași șansă și să fie egalizată, și 
fiecare după mărimea lui să-și plătească taxele și impozitele. Prin urmare eu o să mă abțin la 
proiectul ăsta că nu mi se pare că-i corect.” 
Dl. cons. Pavel: „Nu poți să fii mai aplicat că așa...sună așa...” 
Preşedintele de şedinţă: „Păi, dl coleg avem aici un referat de specialitate care spune că se 
indexează cu 1.34. Matematica mea aplicată pe taxe nu dă 1.34, nicicum!” 
Dl. primar Todoca: „Nu putem să facem la bănuț. Toate s-au rotunjit.” 
Preşedintele de şedinţă: „Aveți dreptate, toate s-au rotunjit la leu, unde a fost 30, s-a pus 31, 
unde a fost 80, s-a pus 81, adică 30 și 80 este un pic de diferență. De exemplu, alt exemplu a 
fost cu taxele astea pe care am avut eu timp să mă uit un pic și dl. Primar astăzi le amendează, 
care tot așa spune că un proprietar de gogoșerie până la 500 mp se propunea a fi de 600.” 
Dl. cons. Gal: „Asta cred că s-a rezolvat...” 
Preşedintele de şedinţă: „Dar m-a întrebat colegul tău! Să fiu mai aplicat la ce n-am fost eu de 
acord, înțelegi? Astea sunt motivele pentru care eu nu sunt mulțumit de proiectul ăsta, dacă vrei 
să intrăm și în detalii de compartiment de specialitate dar nu cred că-i cazul acum în ședință, 
sau... ” 
Dl. cons. Vas: „Eu vreau să zic că sunt de acord cu tine că este prea devreme să discutăm de 
taxe pe 2019.” 
D-na secretar Lauran: „Deci aici vă contrazic, legea prevede până la 30 aprilie, codul fiscal.” 
Dl. cons. Pavel: „Eu asta...că mai devreme n-am înțeles-o, vorbim, dar să citim puțin legea ca 
să știm până când se votează că așa...” 
Dl. primar Todoca: „N-am pus-o de „amorul artei”, și mie mi s-a părut prea repede.” 
Dl. cons. Vancea V.: „Am înțeles!” 
D-na secretar Lauran: „Anul trecut le-am aprobat în noiembrie pentru că n-a fost inflație!” 
Dl. cons. Cipleu: „A fost chiar deflație!” 
D-na secretar Lauran: „Ăsta a fost motivul pentru care am scos hotarâreaîn noiembrie, iar 
dacă este inflație, până la 30 aprilie.” 
Preşedintele de şedinţă: „De acord!” 
Dl. cons. Vas: „Ieri, la comisii ni s-a spus că este o propunere!” 
Preşedintele de şedinţă: „O sugestie...” 
Dl. cons. Vas: „O sugestie nu este obligatorie.” 
D-na secretar Lauran: „Ce anume? Legea nu este o propunere” 
Dl. cons. Vas: „Să votăm taxele pe 2019!” 
Preşedintele de şedinţă: „Așa am primit informația, am auzit ca și tine!” 
D-na secretar Lauran: „Este o propunere până când dv. votați dar nu că...” 
Dl. primar Todoca: „Orice proiect este o propunere până când este aprobat.” 
Dl. cons. Vas: „Se vede că n-a fost d-na Secretar ieri, altfel ne lămurea!” 
Preşedintele de şedinţă: „Eu nu mai înțeleg, știm sau nu știm codul fiscal?” 
D-na secretar Lauran: „Colegul nostru, Adi a menționat în raportul de specialitate că până în 
30 aprilie.” 
Preşedintele de şedinţă: „A pus acolo un paragraf care este tăiat dintr-un context...” 
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D-na secretar Lauran: „În referatul de aprobare, idem.” 
Dl. cons. Vas: „Așa a zis că este o sugestie.” 
Dl. primar Todoca: „Eu nu știu dacă a zis chiar așa.” 
Preşedintele de şedinţă: „Ba, așa a zis, și eu m-am gândit, este o sugestie, dacă vrem, 
numa`.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Acesta a fost aprobat cu 10 voturi pentru, 1 împotrivă și 5 abțineri, astfel se adoptă Hotararea 
nr. 44, 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 actualizarea listei cu bunurile proprietate publică date în 
administrarea Liceului Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd.-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz nefavorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „S-a scos școala din Peștiș care este acolo în curbă și restul s-au trecut 
toate pe o singură listă deorece erau pe mai multe.” 
D-na secretar Lauran: „Au fost deja aprobate prin HCL,aveasta este doar o actualizare.” 
Dl. primar Todoca: „Erau mai multe și ei au anul acesta acreditare și au zis să nu aibă atâtea 
liste ci să fie una singură, să nu fie atâtea adiționale.” 
Dl. cons. Vas: „Făcând o hotărâre să vedem ce facem cu ea.” 
Dl. primar Todoca: „Să faceți propuneri pentru că nu știu la ce s-ar preta!” 
Dl. cons. Vas: „Să n-o lăsăm în paragină.” 
Dl. primar Todoca: „Trebuie scoasă din circuitul școlar.” 
D-na secretar Lauran: „Schibarea destinației se poate face doar în anumite condiții.” 
Dl. primar Todoca: „Adică să aprobe ieșirea din circuitul școlar, Ministerul Îmvățământului.” 
D-na secretar Lauran: „Se poate schimba în anumite condiții, este lege, în ce situație se poate 
schimba.” 
Dl. cons. Gal: „Nu se poate orice.” 
D-na secretar Lauran: „Nu se poate orice, iarschimbarea destinației se face pe perioadă 
determinată...” 
Dl. cons. Urs: „O demolăm și facem sens giratoriu, acolo.” 
Preşedintele de şedinţă: „Bravo!” 
Dl. cons. Urs: „Acolo sunt multe accidente!” 
Dl. cons. Jurcuț: „Ce-a mai bună idee!” 
Dl. primar Todoca: „Da, pentru că se iese de la biserica ortodoxă, este în pantă și nu este 
vizibilitate.” 
Dl. cons. Gal: „Trebuie văzut dacă se poate!” 
Preşedintele de şedinţă: „Cu voință totul se poate. Poate îi întrebăm și pe oamenii din Peștiș 
ce și-ar dori, acolo. Facem un studiu de opinie poate oamenii își doresc altceva. În primul rând 
oamenii trebuie să spună ce facem noi cu bunurile satului.” 
Dl. cons. Caracoarcea: „Dacă întrebăm oamenii la toate proiectele...” 
Preşedintele de şedinţă: „Păi nu, măcar la acelea care țin de domeniul public al orașului.” 
Dl. cons. Caracoarcea: „Și drumuri și trotuare și... 
Preşedintele de şedinţă: „Acuma eu aș fi vrut să întreb când am depus pentru proiectul ăsta 
cu shared-space, să întreb oamenii dintre blocuri, dale de piatră, asfalt, nu putem noi, unul , 
altul să ne dăm cu părerea și...” 
Dl. cons. Cipleu: „Scuză-mă dacă nu i-ai întrebat la planul de mobilitate când l-ai votat, acuma 
te întrebi târziu.” 
Preşedintele de şedinţă: „Acum este în detaliu.” 
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Dl. cons. Cipleu: „Exact, eu am ridicat problema lui shared-space, că n-ai studiat problema, 
atunci... Vin două străzi cu sens unic care se înfing în acest shared-space, unde o să meargă 
„bițicliștii” cu mâna pe geam la ăla și printre pietoni, printre magazine, eu am ridicat problema, 
atunci!” 
Preşedintele de şedinţă- ”De-asta nu am votat proiectul ăsta că nu văd cum merg și oamenii și 
camioanele de marfă și...” 
Dl.  cons. Cipleu : „Ești puțin inconsecvent, trebuia de la planul de mobilitate să sesizezi 
chestiunea asta, eu am sesizat-o atunci, că acolo este o bulibășală dar nu pot să mă opun 
revitalizării orașului de aceea am votat pentru. Au fost câteva puncte la care aș fi avut de 
comentat dar per ansamblul, 80%...” 
Dl. primar Todoca: „Se stabilește program de aprovizionare.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Și P-ța Unirii are spațiu, nu ca aici! Că după ce că nu am avut spațiu l-am 
mai și concesionat.” 
Dl. primar Todoca: „N-am văzut camioane peste zi, să încarce, să basculeze.” 
Preşedintele de şedinţă: ”Avem atâtea magazine, domnul Primar!” 
Dl.  cons. Cipleu : „N-aveți copii la școală! Haideți că vă duc eu dimineața și ne plimbăm pe 
străzile alea să vedem camioane.” 
Dl. primar Todoca: „Este o stradă de 6 m ar fi destul să cuprindă totul.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Discuțiile sunt de prisos, s-a votat totul o să vedem ce va fi.” 
Dl. primar Todoca: „Sigur o să punem în funcțiune astea, baiul este că tot cartierul de blocuri o 
să fie spart pentru apă-canal, aia este singurul necaz.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Aia este una dintre probleme și eu v-am sesizat încă de la planul de 
mobilitate că nu cred să funcționeze un circuit cu 2 sensuri unice care se opresc într-un spațiu 
comun care înseamnă că se circulă cu viteză foarte mică într-un regim d-ăsta de biciclete, auto, 
ș.a.m.d, păi deja circulăm într-un regim d-ăsta și o să vedeți că nu va funcționa pentru că avem 
2 artere foarte circulate.” 
Dl. primar Todoca: „În față la primăria Oradea...” 
Dl.  cons. Cipleu : „D-le, la primăria Oradea nu este niciun trafic că nu duce nimeni, nimic, 
acolo. Mergeți dimineața când se merge la școală. Dacă circulația aia o s-o băgăm într-un 
singur loc va fi frumos dar mă rog...” 
Dl. primar Todoca: „Și dv. ați zis după ce s-au pus semafoarele că m-am înșelat.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Eu n-am zis așa ceva, când am votat pentru semafoare în mandatul lui 
Zeno Țipțer, nu, nu! Cine știe ce păsărică v-a șoptit la ureche, eu v-am spus din prima că acest 
proiect s-a votat pe vremea lui Zeno Țipțer și am votat „pentru” fără niciun fel de discuție. 
Discuția a fost că proiectantul v-a greșit timpul de așteptare cu 2 secunde și ați stat 2 ani de zile 
ca să refacă și să primiți avizul de le CNI. Haideți, lăsați-o p`aia cu semafoarele că-i veche, 
funcționează, să zicem mersi că este treaba bună dar aici nu va funcționa. Uitați aici, notați că 
nu va funcționa! Să meargă toată circulația pe o străduță unde vreți să faceți o circulație de tip 
european dar asta cu shared-space nu este pentru un spațiu de 8m lățime în cele mai bune 
locuri, că pe majoritatea are 6m, o să văd unde se face și pistă de biciclete și pietonală.” 
Dl. primar Todoca: „Va fi fără pistă că din păcate nu este cadastru doar pe 6m.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Fără pistă după ce votăm planul de mobilitate că este cu pistă! Probabil 
trebuia atinse de la planul de mobilitate, s-a votat, ați spus că va fi minunat! Megem înainte!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 16 
voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 45, 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: „.“-iniţiator primar. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
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          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Este vorba despre faptul că dl. Comandant a venit cu un model de 
contract agreat de juriștii din IPJ Bihor și nu va mai trebui, pentru că noi avem HCL prin care le 
plătim combustibil și rovignetă și nu va mai trebui, că-și vor plăti singuri ei toate aceste 
cheltuielileăstea, este singurul motiv pentru care am inițiat acest proiect pe ordinea de zi.” 
Dl. primar Vas: „Când s-au dat mașinile? De ce nu s-a putut face atunci, ca Primăria să nu 
trebuiescă să plătească motorină, benzină...” 
D-na secretar Lauran: „Acum a apărut un ordin 53, anul trecut, este recent.” 
Dl. primar Vas: „Noi le-am dat și motorină și benzină ani de zile.” 
D-na secretar Lauran: „Deci facilitatea asta a apărut anul trecut, de-asta...” 
Dl. primar Vas: „Eu zic să le luăm înapoi.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Ce să le iei-napoi, aici sunt în parcare la Primărie. Am ajuns la ceea ce se 
temea colegul Pavel că ruralizăm centrul, l-am ruralizat oricum. Mașinile tot aci sunt, în 
parcarea asta. Acum având în vedere că sunt unul din principalii piloni ai bugetului local trebuie 
să-i lăsăm să meargă măcar să se ascundă când merg să se ascundă.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă au radarul performant trebuie să-l plimbe cu ceva. Vă propun 
să le dăm posibilitatea asta, vedeți cât de productivă este activitatea de anul trecut!” 
Dl. cons. Vas: „Cred că putem discuta și de parcarea asta unde scrie „Rezervat Poliție” și 
mașinile personale.” 
Dl. primar Todoca: „Nu sunt personale, mai parchează Kaptalany.” 
Dl. cons. Joldea: „Nu avem punct „Diverse”, dl. Președinte!” 
Dl. primar Todoca: „Una albastră au, tot cu MAI!” 
D-racons. Alb: „Omul care vine la Primărie nu are loc să parcheze!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Are vreo restricție cineva aici, să nu parcheze?” 
Preşedintele de şedinţă: „N-are! Până la urmă nu este nicio hârtie care să spună că-i a lor, că 
nu-i a lor.” 
Dl. primar Todoca: „Dacă-i liber fără „Rezervat” pot parca seara, acolo! Este goală parcarea.” 
Preşedintele de şedinţă: „Oricine poate parca!” 
D-na secretar Lauran: „Se mai leagă!” 
Preşedintele de şedinţă: „Se mai leagă!!! Nu au niciun drept” 
Dl. cons. Vas: „Atunci ce rost mai are tabla aia „Rezervat”. N-are niciun rost.” 
Preşedintele de şedinţă: „N-are niciun rost!” 
Dl. cons. Vas: „Hai s-o luăm jos!” 
Dl. cons. Cipleu: „Acuma dacă n-avem regulament își pune fiecare tabla unde vrea.” 
Dl. primar Todoca: „Daca-ți picat regulamentul, dl. Consilier!” 
Dl. cons. Cipleu: „Păi dacă umblați cu table de-astea! Și-a pus primul tabla și ați vrut să le 
punem pe cheltuiala Primăriei. Trebuie să le plătiți tablele!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Mașinile sunt la ei, de câți ani?” 
Preşedintele de şedinţă: „Nu știu.” 
Dl. primar Todoca: „Una este de peste 14 ani și cealaltă de 5 ani.” 
Preşedintele de şedinţă: „Perioada de casare este cam atinsă.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Ce să faci, o iei înapoi, pentru ce? Mașinile alea aduc niște bani la 
Primărie.” 
Dl. cons. Vas: „Una este din 2005 și una din 2015 sau 2016.” 
Dl. cons. Joldea: „În referat așa scrie, 2005 și 2015.” 
Dl. primar Todoca: „Să scăpăm de cotele de benzină!” 
Preşedintele de şedinţă: „De toate scăpăm dacă zicem „pentru” și atunci eu sunt „pentru” în 
afară de Nandi care este împotrivă, 15 pentru și 1 împotrivă.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Acesta a fost aprobat cu 15 voturi, 1 împotrivă, astfel se adoptă Hotararea nr. 46, care face 
parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații oferită de proprietarii Bar Eugen 
Dan și Bar Alexandrina Aneta.-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz nefavorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Este vorba de donație pentru o stradă. Acei domni au donat terenul 
respectiv.” 
Preşedintele de şedinţă: „Dar domnii respectivi sunt de la noi?” 
Dl. primar Todoca: „Eu i-am legitimat, sunt proprietari.” 
Preşedintele de şedinţă: „Am întrebat. Sunt reprezentați de dl. Korzișca după cum am văzut în 
material.” 
Dl. cons. Gal: „Discutăm caz special sau la general în sensul că fiecare caz în parte.” 
Preşedintele de şedinţă: „Care cum vrea să discute despre proiect.” 
Dl. cons. Gal: „Dacă este persoana X sau Y?” 
Preşedintele de şedinţă: „Asta nu înseamnă că nu putem întreba cine sunt oamenii!” 
Dl. primar Todoca: „Probabil din zona Beiușului!” 
Dl. cons. Gal: „Nu ne interesează cine este persoana.” 
Preşedintele de şedinţă: „Care este strada asta mai exact?” 
Dl. cons. Gordan: „Strada care iese la Peștiș.” 
Preşedintele de şedinţă: „Și din aia?” 
Dl. cons. Gal: „În spate la Archiș.” 
Preşedintele de şedinţă: „Bănuiam! După cum am văzut se duce până la vale, 136 de metri.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Restul de teren? Se prelungește terenul până în vale?” 
Preşedintele de şedinţă: „Până în capăt, mai sunt niște terenuri acolo în spate.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Foarte bine, mai vin niște bani la impozite dacă-i dai autorizație de 
construcție.” 
Preşedintele de şedinţă: „Da, doar că acolo a fost dată autorizație, sunt 3 case ridicate.” 
Dl. cons. Caracoancea: „O întrebare!  Pe ce bază dai autorizație atâta timp cât nu ai un drum 
acolo, cât nu ai utilități să construiești casă și apoi gândim după, să aprobăm! Nu sunt 
împotrivă!” 
Dl. primar Todoca: „În teren privat nu poți să bagi utilități.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Ce faci dacă-i dai autorizație.” 
Dl. cons. Gal: „Există posibilitatea să dai autorizație fără a asigura utilitățile.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Bun, dar atunci...” 
D-na secretar Lauran: „Omul știe că nu sunt utilități și își asumă.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Pe unde se duce acasă?” 
Dl. cons. Gal: „Și eu sunt pe principiu donații, de a dona din start toată zona.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Să nu se dea autorizație dacă-i așa, să cumpere Primăria.” 
Preşedintele de şedinţă: „Haideți să privim toate aspectele, am mai avut același caz și v-am 
atras atenția atunci că creem precedent și o să ne trezim cu proprietarii de terenuri care doresc 
să și le parceleze și ne pune nouă terenul în brațe să le facem drum ca să fie bine. Dl. coleg 
destinația este de drum dacă vrei s-o lași potecă, o lași potecă dar nu poți că-i în oraș.” 
Dl. primar Todoca: „În prima fază o s-a balastăm apoi o s-o asfaltăm cînd o să avem cu ce.” 
Preşedintele de şedinţă: „Nu sunt de acord!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Atâta timp cât omul are terenul vine și îți cere autorizație îi dai dacă n-
are drum.” 
Preşedintele de şedinţă: „Îi dai!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Pe ce bază?” 
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Preşedintele de şedinţă: „Pe semnătură, pe declarație pe proptria răspundere că nu are 
pretenții de la autoritățile locale să-i asigure utilitățile.” 
Dl. cons. Caracoancea: „Drum?” 
Preşedintele de şedinţă: „Nici drum...” 
Dl. cons. Caracoancea: „Eu cred că intră în atribuțiile primăriei să aibă un oraș așezat, pus la 
punct!  Să fie ca în țigănie că toți și-au făcut case unde au vrut, nu ai nici cum să duci gunoiul?” 
Preşedintele de şedinţă: „Și asta nu-i același lucru? Eu vă spun că sunt împotrivă la metoda 
asta de a preda primăriei teren sub obligația de a face drum și a asigura utilități că până la urmă 
trebuie să le asigurăm utilități că toată lumea vrea. Aș fi de acord numai cu condiția ca toți 
proprietarii de locuințe să depună o cerere că așa eu am o suspiciune și vă spun clar, fiecare își 
ia un teren îi face primăria drumul și el își face parcele și le vinde cu prețul de la intrare pentru 
că despre asat-i vorba. Degeaba ne ferim și ne scărpinăm!!!” 
Dl. primar Todoca: „Care este altă posibilitate?” 
Preşedintele de şedinţă: „Cei care au teren de parcelat să-și facă drum.” 
Dl. cons. Gal: „În orice țară civilizată, să ne raportăm nu la...întâi se face drumul.” 
Preşedintele de şedinţă: „Nu vreți să facem treaba asta? Dar nu acum la sfârșit...” 
Dl. cons. Caracoancea: „Putem specifica, luăm terenul pentru drum dar se va asfalta...” 
Dl. primar Todoca: „Nu ne obligăm să-i facem ceva, nu ne obligăm cu nimic.” 
Preşedintele de şedinţă: „Pe mine chiar nu mă interesează cine se supără, n-am ...nicio 
treabă și vă spun verde-nfață așa a fost și acum 2 luni sau 3 luni, exact. Despre asta a fost 
vorba. Cum vreți să faceți din banii orașului la fiecare privat, asta-i a 2 a numa, o să vină toți...” 
Dl. cons. Caracoancea: „Acolo în spatele ștrandului sunt haotic construite...” 
Dl. cons. Gal: „Este foarte normal să facem asta.” 
Preşedintele de şedinţă: „Eu nu cred că a Consiliului local?” 
Dl. cons. Gal: „Pentru binele cetățenilor orașului, cred că este normal.” 
Dl. primar Todoca: „Este foarte normal și avem și contractul semnat.” 
Preşedintele de şedinţă: „Asta a fost discuția mea și a dumneavoastră, bineînțeles dacă mai 
doriți să spuneți ceva...” 
Dl. cons. Cipleu: „Păi eu vis-a-vis de proiectul ăsta m-ar interesa de exemplu, apropos de ce 
spuneați ca și tehnică există un plan urbanistic general, se completează cu planul urbanistic 
zonal înainte de chestiunea asta. Ar fi util să se facă cel puțin, dacă nu, normal, ca aprobarea 
PUZ să se facă anterior unei asemenea ședințe că atunci când ai un PUZ aprobat de către 
comisia de specialitate este clar că poți să vii în consiliu local cu PUZ-ul aprobat exact cu 
chestiunile despre care vorbim pentru că dincolo de lacunele legilor din România, nu intru în 
detalii că n-am studiat-o, exact cum s-a discutat aici în alte țări care sunt mai înaintate din punct 
de vedere a disciplinei, autorizațiile de construire se dau exact acolo unde există utilități trase, 
drumuri. În Slovacia să știți că nu se dă nicio autorizație de construcție decât până acolo unde 
este curent, gaz și asfalt. Așa că în mod normal ar trebui să impui cel puțin din punct de vedere 
a Puz-ului o disciplină în construcții. Acum ce să zic, luăm așa din mers dar pentru viitor aș 
solicita ca la proiectele de genul ăsta, aș solicita să fie și o hotărâre a comisiei de urbanism 
pentru aprobarea PUZ că până la urmă mi se pare că asta ar fi logica prin care să mergem să 
aprobăm astea. Iar dacă comisia de urbanism își asumă acel PUZcompletat cu PUG pentru 
zona respectivă ș.a.m.d este și o chestiune care se poate discuta anterior astfel încât să existe 
un aviz adică un  PUZ aprobat exact pentru chestiunile astea ca să nu se mai pună problema 
că se lucrează haotic și atunci mergem, vedem PUG ce prevede pentru zona cu regim de 
înălțime a construcției, și alte chestiuni. În rest ce să zic, dezvoltarea, la posibilitățile pe care le 
avem totuși numai în felul ăsta în sensul că nu ne permitem niște planuri urbanistice pe care să 
le implementăm prin exproprieri pentru că ar fi util să vedem la cartierele astea nou create și 
niște spații verzi că altfel o să ajungem numai cu străduțe de-astea mici, să vedem cum am 
putea să facem și spații verzi care să deservească respectiva zonă cum am putea să facem 
artereleprincipale să aibă anumite dimensiuni, nu să ajugem numai când avem expropriere cu 
autostradă, facem planul de autostradă.” 
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Preşedintele de şedinţă: „Aici avem 6m dacă facem un șanț pluvial s-a dus.” 
Dl. cons. Cipleu: „De-asta zic că în prima fază ar trebui avizată într-un plan urbanistic.” 
Preşedintele de şedinţă: „Să luăm ce avem, ne mulțumim cu ce avem.” 
Dl. cons. Cipleu: „Ca să nu procedăm... acuma după ce l-a primit Consiliul local, PUZ cam ăla 
este nu mai ai ce să zici. În rest, nu pot să zic că sunt împotrivă, nu ai cum să dezvolți o rețea 
stradală de orice dimensiune prin expropriere atâta timp cât avem aceste donații voluntare că 
au mai fost și donații d-alea involuntare, au fost anulate în instanțe toate alea care au fost 
sesizate. Donația voluntară este și în sprijinul orașului, acuma dacă ne permitem financiar să 
realizăm și rețeaua de utilități ar fi minunat. Dacă nu ne permitem... este destinația drum de 
acces și comunitatea își va permite să ofere tuturor membrilor ei gradul de fericire pe care-l 
poate susține prin resursele financiare de care dispune care le poate atrage că dl. Primar fiind 
activ în perioada guvernării PSD atrage fel de fel de fonduri guvernamentale.” 
Dl. primar Todoca: „Mi-a șoptit o păsărică că avem și pentru un PUG nou bani poate în bugetul 
care s-a aprobat azi.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Acesta a fost aprobat cu 14 voturi, 2 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 47, 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 dezlipirii imobilului identificat cu număr 
cadastral 100230 înscris în CF nr. 100230 Aleșd, în suprafață totală de 1095 mp proprietate 
privată a orașului Aleșd.”-inițiator 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 Todoca: „Am explicat despre ce este vorba, este faza de dezlipire și vom reveni cu 
o nouă hotărâre.” 
Dl. cons. Vancea V.: „Ați măsurat?” 
Dl. primar Todoca: „Da, am măsurat, i-am raportat la dl. Cipleu, este cam 4m, este loc fiți 
liniștiți.” 
Preşedintele de şedinţă: „Cam atât!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul votat. 
Acesta a fost aprobat cu 16 voturi, astfel se adoptă Hotararea nr. 48, care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal.” 
 
 
 
 
 
 
Președinte de ședintă                                                                        Secretar 
Vancea Tudorel Daniel                                                                   Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 


