CONSILIUL LOCAL ALEŞD
PROCES VERBAL
Încheiat azi, 07.11.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd,
convocată conform dispoziţiei primarului nr. 441 din 07.11.2018.
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Jurcuș Călin. La şedinţă sunt prezenţi un numar
de 16 consilieri din cei 16 în funcție.
La ședință au participat mass media(alesd-online)prin reprezentant Fora Adi.
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată în 07.11.2018 prin
dispoziția primarului nr. 441 din 07.11.2018. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot
procesul verbal al ședinței anterioare din 09.10.2018.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din
09.10.2018 care se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere(Urs Tiberiu), astfel adoptânduse Hotărârea nr.90 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al d-luiLazea Costel.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Aleșd pe anul
2018.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul
Aleșd, județul Bihor”.
4.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 124/17.10.2017 privind
aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: “Reabilitare
și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul Aleșd, județul Bihor”.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș, orașul
Aleșd, județul Bihor”.
6.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 132/17.10.2017 privind
aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: “Reabilitare
și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș orașul Aleșd, județul Bihor”
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul: “Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor”.
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 130/17.10.2017 privind
aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: “Reabilitare
și modernizare Școala Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor”.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru
obiectivul:“Reabilitare și modernizare Școală Primară Pădurea Neagră orașul Aleșd,
județul Bihor”.
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 128/17.10.2017 privind
aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții: “Reabilitare
și modernizare Școala Primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul Bihor”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE privind
serviciile sociale din cadrul SPAS Aleșd pentru anul 2019.
Preşedintele de şedinţă: „Dacă are cineva punctul „Diverse”...dacă nu, supunem la vot
ordinea de zi cu cele 11 puncte.
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi. Acesta a fost aprobată cu 16
voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 91, care face parte integrantă
din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă are cineva punctul „Diverse”...dacă nu începem cu primul
punct de pe ordinea de zi.
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 1 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
Preşedintele de şedinţă- ”Dau cuvântul d-lui Urs Tiberiu, președintele comisiei de
validare.”
Dl. cons. Urs Tiberiu: „Comisia de validare s-a întrunit și a constatat că dl. Lazea Costel
îndeplinește condițiile pentru a putea fi validat în funcția de consilier. Se poate supune la
vot.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt discuții, dacă nu, se poate supune la vot.”
Dl. cons. Dubău Călin: „Dacă-mi permiteți am să fac o solicitare, având în vedere
discuția pe care noi am avut-o în Consiliu local în ședința precedentă cum că dl. Lazea
Costel ar fi votat o hotărâre de consiliu local pe care nu ar fi avut dreptul să o voteze
deoarece soția dânsului a efectuat un raport de evaluare pentru acea hotărâre în data de
31 ianuarie 2012. În baza legii 176/2010, solicit compartimentului de specialitate care se
ocupă de aplicarea legii 176 ca pe data viitoare să ne facă o notă de opinie cu privire la
existența sau neexistența unei stări de conflict de interese prin participarea domnului la
dezbaterea și adoptarea acelei hotărâri. Vă rog să consemnați, d-na Secretar! Mulțumesc!
Până atunci opinia mea rămâne neschimbată.”
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu mai sunt discuții...”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 8
voturi pentru(dl. Kajanto, dl. Varadi, dl. Gal, dl. Gordan, dl. Pavel, dl. Urs, dl. Joldea, d-ra
Scorțe) și 8 abțineri(d-ra Alb, dl. Caracoancea, dl. Cipleu, dl. Dubău, dl. Lang, dl. Jurcuț,
dl. Vancea, dl. Varadi), astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.”
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dl. Președinte, vă rog să se consemneze fiecare vot în parte,
conform legii!”
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Se consemnează, dl. Joldea, fiți sigur că se
consemnează!”
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Citiți procesele verbale, că de aceea le aprobăm în ședința
următoare!”
Dl. cons. Joldea Ioan: „Să se redacteze și o să citesc!”
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă le citeați vedeați că se consemnează la fiecare voturile
împotrivă și abțineri, nominal!”
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 al orașului Aleșd
pe anul 2018.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Dacă sunt discuții...”
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu aș spune câteva cuvinte, nu referitor la conținutul
proiectului pentru că îl cunosc, am participat la discuții în comisie pe marginea lui și știu ce
cuprinde. Suntem edificați asupra conținutului și a sumelor inclusiv a destinației dar vreau
să am o reacție, că eu de câte ori se minte cu nerușinare nu pot să nu afirm, sincer, am
așa o adversitate față de asemenea chestiuni. Am văzut că s-a declarat public că, vezi
Doamne, nu putem să ținem ziua de „1 Decembrie” și nu se mai asfaltează străzi că nu se
votează bugetul. Ei ! Acuma se poate demonstra că asta a fost o minciună, nu vreau să o
calific cum merită dar trebuie să spun, până la urmă, că nu poţi să minţi aşa în spaţiu
public şi dumneavoastră aţi văzut că nici măcar nu a fost pe ordinea de zi a şedinţei
anterioare, nici măcar intenţia de a fi băgat, el a fost băgat cu o zi înainte de comisii! După
aceea vii şi spui...când nici măcar n-aveai intenţia, că, vezi Doamne, din această cauză nu
mai putem să sărbătorim „1 Decembrie”, anul „Centenarului” și asfaltarea străzilor, eu
astfel de bazaconii sancționez de câte ori se vor produce în spațiul public sau privat că am
auzit că și în privat se vehiculează...Atât! Mulțumesc!”
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Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 92, 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 aprobarea modificării indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal –
Str. Teiului, orașul Aleșd, județul Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Dacă nu mai sunt discuții trecem la vot.”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 93, 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 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 124/17.10.2017
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:
“Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal – Str. Teiului, orașul Aleșd,
județul Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Dacă sunt discuții...”
Dl. cons. Dubău Călin: „Tot o precizare legat de proiectele astea. Am înțeles că și legat
de proiectele astea s-a vehiculat că nu se poate dezvolta orașul pe proiecte PNDL!!! Noi
votăm acum doar o rectificare a sumelor, proiectele sunt în desfășurare, realizarea
proiectelor nu este afectată de adoptarea acestor hotărâri pe care le avem ci sunt niște
reglaje care sunt cerute primăriilor. Deci proiectele nu sunt afectate, altă bazaconie și
minciună!”
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 94, 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 modificării indicatorilor ehnico –
economici pentru obiectivul: ”Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3
Peștiș, orașul Aleșd, județul Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 95, 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 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 132/17.10.2017
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:
“Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal nr. 3 Peștiș, orașul Aleșd, județul
Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 96, 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 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul: “Reabilitare și modernizare Școală Primară nr. 1, orașul
Aleșd, județul Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 97, 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 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 130/17.10.2017
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:
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“Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1, orașul Aleșd, județul Bihor.”– inițiator
primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 98, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico –
economici pentru obiectivul:“Reabilitare și modernizare Școală Primară Pădurea Neagră
orașul Aleșd, județul Bihor.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 99, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 128/17.10.2017
privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a obiectivului de investiții:
“Reabilitare și modernizare Școala Primară Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul Bihor.”–
inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 100, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE privind
serviciile sociale din cadrul SPAS Aleșd pentru anul 2019.”– inițiator primar
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu
16 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă Hotararea nr. 101, care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.”
Preşedintele de şedinţă: „Mulțumesc! Declar ședința încheiată!”

Președinte de ședintă,
Jurcuț Călin

Secretar,
Lauran Nicoleta
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