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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 09.10.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 405 din 05.10.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Gal Cristian. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 
12 consilieri din cei 16 în funcție, 4 absenți (dl. Jurcuț, dl. Gordan, d-ra Scorțe și dl. Urs). 

La ședință au participat mass media (alesd-online) prin reprezentant Fora Adi. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată în 09.10.2018 prin 
dispoziția primarului nr. 405. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal 
al ședinței anterioare din 27.09.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
27.09.2018 care se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 abținere, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr. 87 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi: 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. 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aș propune punctul „Diverse”!  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot, se votează cu 12 voturi pentru, unanimitate 
prezentă.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu punctul „Diverse”, care se 
aprobă cu 12 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.88 
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 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- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este același cu proiectul de data trecută și am dat curs 
solicitării, respectiv suma aceea de 160 am împărțit-o în două, 40 la o școală și 40 la alta, 
să rămână și la ...nu este piațetă ci este modernizare parc – Casa de cultură.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Am observat acolo în documentele atașate, în evaluarea făcută 
de dv. - 300 mii + TVA- cu 80.000 nu acoperiți.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Mai avem încă 120 din primul buget și începem, și continuăm 
până la anul viitor.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „A! Nu-i cu Centenarul?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Centenarul este până în 3 octombrie 2020, atunci au fost 
încoronați regii, Centenar este și anul viitor, în 3 august, avem unirea Banatului cu 
România. Nu mai putem termina anul ăsta.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar nu pentru că nu s-a votat! Și 160 încape de două ori în 
300+TVA. Da! Bun! Legat de chestiunea asta, am văzut că ați pus aici sumele astea 
pentru școli, probabil că a fost timpul prea scurt și nu au avut timp să se mobilizeze, chiar 
și când li se oferă, vreau numai să supun Consiliului local următorul aspect, este o dorință 
a mea și o să militez pentru ea ca la orice alocare financiară pentru școli. Înțeleg că la 
fiecare început de an școlar există discuții la modă în școli, la ședințele cu părinții. Cea 
mai...este o expresie pe care am auzit-o și cu urechile mele și nu vreau s-a mai aud este 
adresată de către educatori, învățători, diriginți la respectivele ședințe. Noi nu spunem să 
adunați bani, noi nu spunem, dar n-avem d-aia, navem d-aia. Aceste solicitări, domnii 
educatori, învățători, diriginți, administratori de clădiri aflate în administrația școlilor să 
pună mâna pe foaie și pe pix și de câte ori identifică chestiuni, lucruri care lipsesc și să le 
adreseze instituțional acolo unde este cazul, adică imediat în ierarhie celor care le sunt 
superiori și de acolo ce-i care conduc instituțiile respective, să vadă ce și cum le 
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finanțează. Noi ca și societate nu ne putem dezvolta dacă nu avem grijă de învățământ, 
noi ca și oraș, la fel, trebuie să avem grija asta, dar primii care trebuie să fie preocupați de 
asta trebuie să fie cei care se confruntă direct cu lipsurile astea și problemele astea și 
atunci trebuie să aibă grijă să identifice exact acolo unde este necesar și să se dezbată 
problema. Nu mai vreau să aud discuții la ședința cu părinții, de genul: nu avem perdea, 
nu se închide ușa, nu-i treaba părinților, n-avem lemne, n-avem de-aia, n-avem daia.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Cum putem stopa chestia asta?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Păi tocmai, spun asta acum și sper ca mesajul să ajungă unde 
trebuie.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Ar fi bine bine!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Lasă-mă să-mi duc ideea până la capăt! Deci aceste discuții nu 
sunt de competența niciunui comitet de părinți, niciunei ședințe de-asta convocate ad-hoc 
la școală, cu părinții. Ideile astea sunt între părinții și unii care au idei „feng shui” și de 
decorațiuni interioare. Mă bucur mult, dar să și le exerseze acasă, fără să pună în vreun 
fel presiune indirect pe ceilalți, unii își permit unii nu-și permit. Din câte știm noi școala și 
accesul la școală în sistemul public este gratuit și garantat până la un anumit nivel, și să 
terminăm cu prostiile astea, cu totul, și atunci fiecare la locul lui pe veriga lui să-și facă 
datoria și noi aici, eu, ca și Consiliu local voi sprijini totdeauna și voi dori să sprijin școala, 
dar nu haotic, nu besmetic, ci organizat, punctual, strânse informații de unde trebuie, 
rezolvate problemele pe lanț de unde se identifică, că nu văd de ce ar trebui să discute 
părinții la școală, de ce nu se închide geamul sau că nu există perdea, dulăpior. Pornind 
de la discuția cu părinții a avut Leontin ideea de luna trecută și văd că nu se prea găsesc 
din cele solicitate pe-aici, ba văd aici băncuțe exterioare. Eu sunt de acord și cu băncuțele 
exterioare, dar asta după ce terminăm cu celelalte chestiuni, să nu bată vântul în clasă, să 
nu bată soarele, să aibă cuiere, bancă, scaun, lemne de foc și apoi facem și „feng shui”-ul 
exterior, betonăm trotuare exterioare să nu ne împiedicăm. Părinții trebuie să meargă la 
școală și să aibă discuții cu privire la dezvoltarea școlară a copilului și cam atât. 
Chestiunile administrative nu trebuie să-i privească pe ei și cred că sunteți în asentimentul 
meu, dacă unii sunt mai voluntari este probabil să vadă lipsurile, dar trebuie să-i scoatem 
din chestia asta și nu în mod răutăcios ci în mod corect, fiecare să-și vadă de treabă. 
Legat de dotarea asta, de anul viitor vreau un program prin care să avem minimum de 
dotare pe tip de clase, că probabil la gimnaziu sunt anumite nevoi, la ciclul primar, nu știu, 
cei pe care i-am nominalizat să identifice, să le pună pe foaie iar sursele de finanțare –pe 
elev de la minister și completare pe care noi am tot susținut-o dar nu mai vrem s-o mai 
susținem haotic, să punem o rânduială și dacă punem rânduială o să meargă bine în timp 
pornind de la acel standard, minimum de dotare a claselor și după aceea vedem! 
Mulțumesc!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt alte discuţii...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu vreau, spre deosebire de colegul meu care zicea că-i de 
acord cu băncuțele exterioare, eu nu sunt de acord,  de aceea vă rog la capitolul respectiv 
să tăiați „băncuțe”! Nu ca și sumă, suma rămâne 50.000 la „Constantin Șerban” pentru că 
din cele ce văd aici în solicitare - că de aceea am cerut solicitările să le putem aviza și noi 
- s-au cerut 30.000 corpuri de iluminat și refacere o parte din instalația de iluminat și 
18.400, aproape 50.000. Dacă piațeta nu este o prioritate nici băncuțele nu sunt o 
prioritate. Așa cum spunea colegul, de data asta sunt de acord cu el, trebuie să ne oferim 
și noi în măsura posibilităților, că mai ajută Holcimul că sunt drăguți. Să se pornească de 
la un nivel minimal și unitar, și eu sunt de acord cu chestiunea asta, nu mi se pare normal, 
am discutat și cu d-na director de la Constantin Șerban, acuma mai puțin cu d-na Vasile 
că nu ne-am întâlnit. Nu că vine unul și vrea pe pereți nu știu ce, școala este publică, 
încercăm să oferim la un anumit nivel, nu mi se pare normal nici exagerările că vine unul și 
vrea și poate, nu-i corect față de ceilalți, aceasta este o școală publică, de aceea vă rog la 
capitolul „corespondență” tăiați de acolo „băncuțe exterioare”. Se mai ridică unele 
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întrebări, le-aș lăsa pe „diverse” deși se leagă de chestiunea asta, eu totuși am niște 
nedumeriri și aș vrea să le discutăm. Le-am mai discutat, nu s-au rezolvat și nu mi se pare 
normal să le las pe „diverse”!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Am o dezamăgire legat de adresa de la școli și mai ales ultima 
parte de la „Alexandru Roman”- o justificare pe care nici dânșii nu cred că o înțeleg și ca și 
o observație, aș avea- ar fi pentru partea asta cu dulapuri. Eu am fost în vizită la două 
colegii, vârf de lance în Oradea, și nu am văzut așa ceva, oricum recomand aceste 
dulapuri pentru echipament sportiv, lucruri personale să se monteze în hol. Oricum este în 
faza de discuții, problema se va mai discuta, oricum nu în clasă. Dacă s-a ridicat mingea la 
fileu, erau câteva zile să se vină cu niște lucruri mult mai serioase.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Sunt și eu de acord, mai ales cu problema să fie o clasă 
standard după cum au zis colegii, nu să fie una într-un fel, alta altfel, și atunci se poate 
stabili un cost pe clasă, cam cât ar costa o clasă standard. Directorul trebuie să 
stabilească un standard de cost.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu un standard de cost, un standard de dotare.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, să le dotăm corespunzător: nivelul 1-4, 5-8, 9-12.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Trebuie discutat la nivel de clădire, cu ce au și ce nu au.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Standard pe clasă, adică ce dotări minime să aibă în clasă.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „La fel cum a zis și colegul, este jenent ca în condițiile în care a 
avut 3 luni de zile, vii acum și ceri bani pentru reparații mobilier existent.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu am o supărare și mai mare că luna trecută când am propus 
bani pentru școală chiar nesolicitați, unii colegi, consilieri, chiar cadre didactice fiind, au 
refuzat.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „O singură remarcă: spre deosebire de colegul Pavel, eu vă 
spun care este ideea din punct de vedere funcțional. A le pune pe hol - dar în clădirea care 
deservește „Constantin Șerban” nu este spațiu.  A 2-a chestiune: mișcările astea haotice, 
face cine vrea ce vrea, mutăm pe cine vrem și tot felul de scheme de-astea. La mai multe 
clase sunt în clasă și pe ultimul perete - că aici e problema, că dacă lași pe fiecare să facă 
ce vrea ies 1000 de chestii. Câți copii sunt în clasă? Maxim 30, 30 de dulăpioare să fie în 
clasă, la toate clasele la fel, atunci nu mai comentează numeni.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Până atunci elevul de serviciu să se ocupe, să nu devină niște 
focare de infecție.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce spuneti dv. trebuie discutat în Consiliul de Administrație, 
unde aveți reprezentanți deja!” 
Dl. cons. Caracoancea: „Dulapurile ar fi necesare pentru cărți și caiete, nu pentru 
echipamenrul sportiv. La orele de sport transpiră și nu cred că-i bine să țină acolo 
echipamentul!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Nu trebuie intrat prea în amănunt, ci discutat cu directorii.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „De acord! Unitar, că dânșii știu ce înseamnă, eu nu știu! Dacă s-
a ajuns la discuția asta.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Pe nivel de învățământ...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Retrag eu, ca inițiator cuvântul „băncuțe” și atunci rămâne la 
suma de 50.000 lei.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Aș vrea și eu 2 cuvinte dacă-mi permiteți. Aș duce discuția în altă 
parte! Am avut rugămintea către dl. Primar încă de la comisii, efectul mi se pare că întârzie 
sau nu mai apare, legat de asfaltarea pe str. Dâmboviței.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Avem „diverse”!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Avem „diverse”!” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Este inclusă la buget!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ai dreptate!” 
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Dl. cons. Vas Nandor: „Este cu desen tehnic și am văzut ca incă nu este inclusă si 
fundătura aceea din partea stângă care deservește 4 familii. Am înțeles și explicațiile, am 
avut rugămintea să urgentăm realizarea acelor săpături.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Au o singură echipă, foarte, foarte greu lucrează. Au terminat 
pe Plopilor racordul la case, la canalizare, au făcut căminul pe General Bem și acum fac 
racord pe Pârâului, cândva o să urce și acolo, fiți liniștit!” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Să se facă înaintea asfaltării!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Bineînțeles!” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Cum arată astăzi proiectul, nu e inclusă porțiunea aceea.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am o singură metodă de coerciție asupra lor, când vin cu situații 
de lucrări să nu le semnez și acum au venit și o să încerc să-i constrâng să facă anumite 
priorități. Acum au venit cu decontul și le-am zis puneți aici pe masă și  să stăm un pic de 
vorbă. Acuma asta este singura posibilitate. Șantierele care le-am deschis au fost cât de 
cât mai bine decât înainte.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Da, nu se compară. Deci se asfaltează și acolo?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da! Se asfaltează și străduța.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Se asfaltează anul ăsta Dâmboviței și Plopilor?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Încercăm!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, dar acum sincer...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Hai că mergem la „Diverse” mai departe pe ele!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Hai să votăm.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Hai până suntem liniștiți!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 
12 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 89, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Vă rog să consemnați că bugetul l-a trecut opoziția că...!” 
Dl. cons. Gordan Călin: „Cum, că 6 este egal cu 6, eu așa știu!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu știu, că nu prea reușiți acum în ultimul timp!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Mulțumim! Diverse.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ca să continuăm discuția trecând la „diverse” mă întrebam 
dacă se asfaltează, în ideea că mă gândesc că trebuie o perioadă de tasare, că altfel o să 
asfaltăm un șanț pe mijloc, pe Plopilor!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Pe Plopilor nu mai vine băgat canal, doar un cămin, în 
intersecție.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ați săpat un șanț pe mijloc și ăla credeți că se tasează 
suficient?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Pe Plopilor? Acolo se va face cu tehnologie, se va turna un strat 
de 50 cm, se va bate, exact cum se decopertează acuma la parcare la ștrand.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Să nu le asfaltăm de 2 ori! Bun! Colegul a cerut „Diverse”!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu am cerut „Diverse” numai pentru simplul motiv să vă întreb că 
în 30 august v-ați retras un proiect de pe ordinea de zi. Știți despre ce este vorba?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu, dar o să-mi spuneți dv.!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu-mi spuneți că nu știți?” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Cu gazul!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vă răspund!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „M-ați asigurat atunci: „se așteaptă cu gazul ăsta din 2009 - o 
lună nu-i mult”- zice dl. Primar.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „A trebuit să-l contactez pe primarul de la Țețchea, cu care am 
ajuns la un consens și pe dl. Primar de la Tileagd, nu mi-au trimis reprezentanți, dar de 
mâine o să-i sun, că atât trebuie să-mi trimită reprezentanți ai celor 2 UAT-uri.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Să nu discutați cu ei prin porumbei călători, că durează  mult.” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „S-a modificat Legea 167 și uite și gazul a fost declarat ca 
utilitate publică și vor fi poate anumite oportunități de finanțare, să vedem, dar luna asta 
intră din nou în ședința de consiliu.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Aș avea și eu o intervenție aici care decurge din material. Văd 
că de exemplu „Alexandru Roman” a tot solicitat, cel puțin referitor la autorizația de 
securitate la incendiu , dl. Primar a zis că se face...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Se face scenariu de foc pe PNDL, și dincoace comandăm 
scenariu de foc, care-l transformăm într-un deviz și anul viitor vom face și lucrarea asta.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Din discuțiile de data trecută, unii au rămas cu impresia că eu 
nu știu care clădiri sunt pe PNDL. Am întrebat exact de clădirile care au fost construite 
acuma, așa zise mai noi!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Au fost niște confuzii, nu sunt pe PNDL. Făcute de mântuială, 
fără aviz de la pompieri, fără nimica, care...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă așa a lucrat administarția liberală, de  mântuială!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ați fost și dv. în Consiliu local când s-au ridicat acelea.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Când am fost, am fost în opoziție și dacă vreți să vă spun, că 
memoria mă ajută exact, la recepția corpului la Alexandru Roman, nu eu, dl. Turcuș Radu, 
consilier și colegul meu a ridicat problema recepției, care recepție s-a făcut cu o listă de 
neconformități care cred că era mai lungă decât proiectul și s-a făcut în ciuda acestor 
neconformități cu un text acolo „va urma să se remedieze în 6 luni”, - cred că niciuna nu s-
a mai remediat!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și tot la insistențele d-lui Turcuș s-a făcut recepția la clădirea 
nouă la „Constantin Șerban” la vreo 10 ani de la terminarea lucrărilor.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu la 10 ani, dar la câțiva ani. Bun! Am ridicat problema asta 
pentru a vă ruga să nu uitați problema autorizației de siguranță la incendiu, pentru că 
totuși acolo este școală și acolo își desfășoară activitatea copii - este ceva mai important 
decât alte imobile! A doua chestiune, tot din materialul atașat: nu știu dacă dv. v-ați mai 
uitat pe el, dar sper că vă aduceți aminte că totuși în mandatul acestui Consiliu local s-a 
discutat problema acelei clădiri în care avem închiriate o grămadă de spații și nu sunt 
contorizate separat, astfel încât se plătește centralizat de către „Alexandru Roman”, lucru 
cu care eu nu sunt de acord. S-a spus că se fac toate demersurile...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am făcut separare unde s-a putut, unde nu s-a putut n-am putut 
să facem, că n-a fost soluție tehnică la Electrica și n-a fost soluție tehnică la apă, că n-am 
știut unde este coloana. Trebuie să spargem tot terenul, că nu știm unde este coloana...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar vorbiți la facultatea de arheologie care caută în pământ...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă sunt din plastic nu reușesc.” 
Dl. Adi Fora: „Noi am găsit-o și ne-am separat.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Întrebarea este : Mai are „Alexandru Roman” spații în imobilul 
ăsta? Că sincer nu știu, au spații în imobilul ăsta care este bine definit așa ca și entitate?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am văzut acolo jos depozitate niște obiecte de inventar, 
bănuiesc că-s ale lor!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Vă spun de ce? Aceste instituții sunt beneficiarii unor contracte 
care le-au încheiat cu primăria!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „D-na Secretar, vă rog frumos să notați o solicitare pentru ședința 
următoare, prezentată așa tabelar - situația clădirilor, notată cu nu știu ce cadastral, 
respectiv cu cei care utilizează spațiul, documentele în baza cărora dețin spațiul în 
folosință și să vedem cine și ce sunt. Din câte știu și eu, sunt niște concesionări acolo, 
adică să vedem, dăm o clădire în administrarea școlii și în clădirea aceea mai 
concesionăm noi niște spații. Doamne ferește de-o întâmplare, de un hazard.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „De clădirile școlii ziceți sau de...?” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Cele 2 clădiri...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am înțeles, dar asta este în administarea școlii?” 
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Dl. cons. Gal Cristian: „Da!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Școala palătește utilități acolo în continuare.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu-i adevărat, s-au separat, Sarai s-a separat.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Să ne lămurim, asta este adresă din 31.01.2018, dacă rețin bine, 
că am avut discuția la începutul anului, s-ar putea între timp să se rezolve din ele.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu vreau să văd dacă respectiva clădire este în administrarea 
școli.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Sigur nu este, sunt administrate de noi, era un spațiu 
comercial...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și atunci, în situația asta, de ce nu se face la clădire contor 
separat?  Dar m-ați înțeles, un tabel frumos cu cine, ce...!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Din câte știu eu, contractul este expirat!” 
Dl. Adi Fora: „Noi plătim curentul la școli.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Lăsați soluția tehnică, dl. Primar, aici vorbim de soluții juridice, 
dacă școala nu mai are nicio treabă acolo, eu nu înțeleg de ce UDSCR-ul plăteste curentul 
la școală? Adică acel contract este încă pe școală, adică școala gestionează o clădire pe 
care nu o are în administare?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Să-l mutăm pe Primărie.!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Nu, are contorul mare și ...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Măi fraților, haideți să separăm lucrurile.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cantina am separat-o!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Măi omule, dacă este un incendiu acolo, cu cine stăm de vorbă? 
Cu cine? Cu ăla al cui este contorul. Haideți să facem un pic de ordine.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Și la „Constantin Șerban”? Cel puțin ăsta cu apa, s-a rezolvat? 
Imobilul lui „Constantin Șerban” din curte a lui „Alexandru Roman”, s-a rezovat? 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vă răspund.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Între cele două școli există și un soi de rivalitate și atunci să le 
separăm, inclusiv financiar!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „S-a cerut un tabel și le rezolvăm luna viitoare pe toate.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Noi nu le rezolvăm, noi identificăm soluții, dl. Primar trebuie să 
rezolve.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Luăm act.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu m-am frământat atunci cât s-a putut.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu vă mai frământați atât, dl. Primar, că o să ieșiți din covată.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Alte discuții...” 
Dl. cons. Vas Nandor: „O întrebare aș avea! Primăria în cât timp oferă un răspuns la o 
solicitare a unui cetățean?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Depinde!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Pot și eu să vă răspund, că și eu lucrez cu legea asta : 10 zile 
iar dacă complexitatea și analiza o impun, trebuie să-l informați că în 30 de zile!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Dacă este o simplă solicitare, da!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este vreunul?” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Știu de-o cerere!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă este o simplă solicitare, da! Dar dacă este vorba de 
activitatea Primăriei, atunci...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar și eu voiam să vă întreb ceva!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Nu mă întrebați de proiectul de hotărâre, vă rog frumos!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar cum? Îmi citiți gândurile? Voiam să vă întreb care este 
termenul ca un proiect de hotărâre să ajungă în dezbatere?” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Eu nu inițiez proiecte!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu sunt unul dintre inițiatori, de-atâtea ori l-am inițiat că am 
uitat și ce-am inițiat!” 
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D-na secretar Lauran Nicoleta: „Nu-mi asum!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Am înțeles! Dacă nu vă asumați...” 
Preşedintele de şedinţă - „Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
Președinte de ședintă, 
         Gal Cristian                                                                                  Secretar, 
                                                                                                        Lauran Nicoleta 
 
 
 
 

 


