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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 27.09.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 372 din 21.09.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd este dl. consilier Dubău Călin Florin. La şedinţă sunt prezenţi un 
numar de 15 consilieri din cei 16 în funcție, 1 absent motivat (dl. viceprimar Kajanto Paul). 

La ședință au participat dl. inginer Șandor Florin-SC Salubri SA, dl. președinte al CA al 
SC Salubri SA și mass media (AlesdOnline) prin reprezentant Fora Adi. 
Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară convocată în 
27.09.2018 prin dispoziția primarului nr. 372 din 21.09.2018. Înainte de a intra în ordinea de 
zi dl. Primar dorește să premieze o „tânără pereche”!  
Dl. primar Todoca Ioan: „O „tânără pereche” pentru 50 de ani de căsătorie, dl. și d-na 
Mitrea. Felicitări! Vă dorim multă sănătate, viață lungă! D-na Mitrea a fost profesoară, mie mi-
a fost dirigintă. Încă o dată, vă felicităm!” 
D-na Mitrea: „Vă mulțumim și vă urăm și dumneavoastră succes și să ajungeți ca noi.” 
Preşedintele de şedinţă: „Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al 
ședinței ordinare anterioare.”  
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
30.08.2018 care se aprobă cu 15 voturi pentru, astfel adoptându-se Hotărârea nr.83 care 
face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 

Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul „Proiect 
de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.99/30.08.2017 privind aprobarea 
participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 1.450 EURO, reprezentând co-
finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele din zona 
transfrontalieră romano-maghiară” (Administrative bridge between towns in the Romania - 
Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în 
cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 11/b - Promovarea cooperării 
juridice şi administrative și a cooperării între cetăţeni și instituții. 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai există și alte completări?” 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi cu acest proiect care va deveni punctul 4 pe 
ordinea de zi iar punctul 4 va deveni punctul 5.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 15 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.84 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 validarea mandatului de consilier al d-lui Lazea 
Costel.”– inițiator primar 

Preşedintele de şedinţă- ”Avem comisia de validare...” 
Preşedintele comisiei de validare, dl. cons Urs: Comisia de validare s-a întrunit și a 
constatat că dl. Lazea Costel îndeplinește condițiile pentru validare drept pentru care îl invit 
să depună jurământul. 
Preşedintele de şedinţă: „Mai întâi supunem la vot validarea și după aceea celelalte 
formalități. Discuții dacă sunt...Dacă colegii nu doresc, am să spun eu 2 rânduri deși nu am 
această obligație de a-mi motiva votul. Întotdeauna mi-am impus acest lucru, și nu voi vota 
validarea d-lui Lazea Costel dintr-un motiv foarte simplu. La un moment dat am fost și parte 
într-un proces cu privire la un schimb rușinos făcut de Consiliul local prin care orașul a 
pierdut vreo 100 de Ha de pădure în jurul Cetății Șoimului. O să vă spun și care este legătura 
cu dl. Lazea, raportul de evaluare la momentul respectiv a fost întocmit de d-na Lazea Livia, 
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soția dumnealui, iar raportul de evaluare consemnează o situație nereală, în sensul că în 
teren avem pădure și raportul de evaluare și toate documentele în baza lui au dus la 
concuzia că orașul a schimbat pășune, ceea ce nu este real. Da, putem spune că dumnealui 
nu are nicio vină pentru că nu-i fapta dânsului, însă ședința din 31 ianuarie 2012 – Hotărârea 
privind apobarea unui schimb între orașul Aleșd și Asociația de pădurit și pășunat Văratec 
Aleșd, practic hotărârea prin care s-a validat acest schimb chiar la art. 1 spune că „își 
însușește raportele de evaluare anexate ale terenurilor ce fac obiectul prezentei, întocmit de 
evaluator ANEVAR, Lazea Livia”. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi 
pentru din cei 16 prezenți, 17 în funcție. Dânsul, dl. Lazea Costel fiind și dânsul printre cei 
care au validat aceea hotărâre. În condițiile în care dânsul va fi validat ca și consilier local, 
singura mea așteptare în acest mandat, dacă va fi să-l înceapă și să-l ducă la bun sfârșit, 
singura mea dorință ar fi ca toată priceperea și capacitatea de muncă să și-o îndrepte către 
Consiliul local pentru recuperarea terenului în patrimoniul orașului Aleșd.  
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu aș mai vrea să fac o precizare referitor la acest schimb care 
s-a spus că este rușinos, nu numai că este rușinos este și ilegal, pentru că tocmai prin faptul 
că respectiva suprafață consemnată în acte ca fiind pășune s-a escamotat în acest fel din 
destinația ei reală, pentru că așa cum este stipulat în legea patrimoniului public și legea 
numită Codul silvic, este interzisă inclusiv trecerea în domeniul privat a suprafeței de fond 
forestier a UAT-urilor, acest lucru neputându-se face decât prin hotărâre de guvern. Deci 
practic prin aceste manevre, să zicem, exact asta s-a întâmplat. În raportul de evaluare și 
toate documentele întocmite și prezentate Consiliului local s-a acoperit adevărata destinație, 
în loc de fond forestier a fost prezentată pășune. Deci schimbul nu este numai rușinos este și 
ilegal!” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai sunt și alte discuții...Dacă nu, supun la vot validarea d-
lui Lazea Costel, proiectul de hotărâre s-a votat cu 7 voturi pentru, 8 abțineri-proiectul a fost 
respins.” 
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 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...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă nu sunt altele, o să am eu o intervenție mai lungă. O să 
încerc să fiu explicit. Chiar zilele astea, când a început școala, la „Constantin Șerban” am 
constatat că elevii de liceu au fost mutați în școala gimnazială. Am întrebat care este 
motivul? Chestia ține de acreditare, faptul că acele clase de liceu pentru a obține acreditarea 
trebuie să-și desfășoare activitatea într-o clădire care conform legii nu are nevoie de 
autorizare pentru securitate la incendiu. De asta am început cu asta pentru că am o 
întrebare: Noi, Consiliul local, știu că am aprobat fonduri pentru rezolvarea acestei probleme 
care era o problemă, avea un termen, - în iulie, cred  - și aș vrea să întreb de ce fiind 
prevăzute lucrurile astea, de ce nu s-a reușit?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La ce vă referiți?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „La securitate la incendiu, fără de care ...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am reușit din 14 obiective să autorizăm 3, școlile sunt prinse pe 
programul PNDL, s-a început lucrările la 4 obiective unde s-au putut face achiziții directe. 
Unde nu s-a putut face achiziții directe a trebuit să facem licitație și durează un pic mai mult 
lucrările de achiziții. Au început lucrările la Peștiș, Pădurea Neagră, creșă și grădiniță. Deci 4 
obiective.” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Pe PNDL nu știu dacă erau chestiile astea de autorizare ?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Toate problemele de pompieri le-am prins în proiectul de PNDL.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Bun, și la corpul ăsta nou de la ”Constantin Șerban” eu știu că nu 
este cuprins în PNDL. Cum vreți să-l rezolvați prin PNDL?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Corpul nou care se va construi ?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, corpul nou din acele două corpuri, că este școala gimnazială 
clasele V-VIII și corpul nou făcut acum câțiva ani așa de bine, că bate vântul prin el. Este mai 
bun ăla din 1967. Dar trecem peste asta, acel corp, nu știu dacă nu s-au făcut demersuri 
astfel că la începutul anului școlar să nu fim în situația să se mute clase, și o să vedeți că o 
să merg cu discuția și mai încolo, și o să am și o propunere la bugetul care n-i l-ați prezentat. 
Deci, la acel corp de ce nu s-au făcut demersurile? De ce nu s-au făcut, pentru că am 
prevăzut chestia asta din buget și în programul de achiziții!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „S-au făcut schimbări la conducte, dar în rest, știu eu?... Nu am 
avut sume alocate pentru asta, dar asta nu înseamnă că nu putem să alocăm...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, stați puțin, am avut sume alocate pentru rezolvarea problemei 
de autorizare la incendiu, iar clădirea asta, exact cum zice Leontin, nu este prinsă această 
clădire în PNDL. Cum ziceți dv. că cele care nu sunt autorizate sunt acolo deja, înseamnă că 
...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „S-au prins la autorizare, s-au pus curenți slabi și alarmarea la 
incendiu, respectiv la Bibliotecă și locul unde stă Poliția acum, și corpul nou.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și nu era o prioritate, că era ditamai clădirea?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu nici nu am știut că nu are aceea școală...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl. Primar, cine face propunerea de proiect de buget ?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „ Prindem la următoarea rectificare... .” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, dar răspundeți la întrebare.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La mine nu a fost d-na directoare să-mi spună de clădirea aceea!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl. Primar, haideți să ne revenim puțin. Am aprobat niște sume de 
bani ca să faceți autorizare la incendiu la clădiri, nu trebuia să...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „70 și ceva mii lei.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Toate aceste clădiri sunt proprietatea orașului, sunt date în 
administrarea școlilor, dar fiind proprietari, noi facem investițiile în ele.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Acel corp nou dacă în 6 luni de zile...Și a fost proiectat și chemam 
pompierii era autorizat ” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar cine trebuie să facă asta?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu nu știu, directorul din vremea aceea.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu-i adevărat.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dar cum?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar nu vorbim de ce s-a întâmplat când s-a construit.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Pentru că atunci când s-a construit, poate vă mai amintiți și cu 
„Alexandru Roman”, s-au făcut recepțiile neconforme, adică onor comisia de recepție a 
Primăriei a recepționat lucrările deși erau neterminate. Nu știți că și la ”Alexandru Roman” a 
fost aceeași discuție, că nu sunt terminate lucrările !” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La următoarea rectificare prindem suma!” 
Dl. cons. Gordan Călin: „Pot să vă spun și eu ceva? Acolo va fi o problemă. Nu se va putea 
aproba avizul PSI până nu se vor muta bazinele de gaz, probabil acelea se vor scoate. Este 
proiectul acela pentru extindere și atunci se vor scoate, pentru că acolo va fi clădirea nouă. 
Pompierii întotdeauna așa au spus, că din cauza bazinelor, pentru că nu sunt nici la 3 m.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă cele 2 clădiri comunică vor fi autorizate împreună.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Care este problema să luăm bazinele de-acolo?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ne spune acuma dl. Primar, că a pus la bibliotecă ca să ne 
alarmeze poliția!!! În școli nu s-a făcut din punctul ăsta de vedere, oricum nu autorizau 
pompierii.” 
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Dl. cons. Gordan Călin: „Elevii nu au voie să fumeze !” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Senzorii nu sunt pentru fumat.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar polițiștii au voie să fumeze în instituții publice? Acolo sunt 
alte motive, nu bazinele!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Dacă pompierii vin și nu găsesc în regulă acolo, cine plătește 
amenda ?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ascultați-mă! 90% din școlile din Bihor n-au aviz PSI!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Ce am eu cu alții?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ăsta a fost unul din obiectivele mele, am alocat bani, nu am știut 
de-asta, nimeni nu m-a sesizat, alocăm bani, sigur că da!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Dacă tot s-a deschis discuția, pe timpul vacanței în școli nu 
se face o evaluare a ceea ce este acolo și când începe anul școlar să fie clar ce trebuie în 
fiecare clasă. Alte probleme: aud mult că se întâmplă - fiecare părinte care are chef și vine în 
clasă și propune, hai să facem aia, să punem aer condiționat sau mai știu eu ce? Sunt părinți 
care nu-și permit, care au și 3 copii...Unii au minim pe economie ! De unde să dea atâția 
bani? Vă spun acum caz concret.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vă rog, să ne sesizeze părinții.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Anul ăsta la Step s-a cerut două sute și ceva de lei să le 
bage aer condiționat, să le faci nu știu ce! Acei părinți care nu au bani, ce fac?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Aerul condiționat nu este obligatoriu, este un moft.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Da, dar ceilalți încearcă să impună clasei.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Bine, dar ce are asta cu noi? Cere Consiliului local așa ceva? Este 
o problemă strict de părinți.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Vă spun eu care este legătura cu Consiliul local, tocmai v-am spus 
adineauri că aceste clădiri sunt proprietatea orașului.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Eu vorbesc de problemele ridicate de dl. Gogu, n-aș vrea să 
întoarcem discuția.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aerul condiționat este o intervenție asupra clădirii.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Este proprietate mea și nu faci ce vrei în ea, da?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dl. coleg, cine a hotărât aceste lucruri?” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Știu, profesoara și directoarea, au fost acolo.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Este CA unde aveți și dv. membri.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Legat de lucrările de la școli, să-și ia fiecare atribuțiile în serios.” 
Preşedintele de şedinţă: „Haideți, stimați colegi, să nu mai sesizăm problemele din oraș, că 
sunt unii mai sensibili și îi deranjază! –Dl. Cipleu mai aveți ceva de completat?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da. Eu voi continua, pentru că vreau să finalizez cu un 
amendament. V-am lăsat, că acum suntem la dezbateri! Mergând în continuare cu discuția, 
să știți că problema se pune la ședințele cu părinții: -D-le, geamurile sunt stricate! Noi nu vă 
spunem să le cumpărați, Doamne ferește! Dulapuri în clasa asta nu avem, ceilalți au, și 
chestiuni de genul ăsta. Deci eu am discutat și cu conducerea școlii și vreau să discut și cu 
Consiliul local, mi se pare absolut normal ca-ntr-o instituție de învățământ oricare ar fi, 
„Constantin Șerban” sau „Alexandru Roman”, să existe un standard al claselor care să fie 
dotate cu ceva, toate. Nu că acolo sunt unii mai darnici, dincolo alții mai fraieri că se înhamă 
la alea, există dulăpioare când se mută...nu? Dacă nu vă convine, nicio problemă, eu fac o 
propunere foarte concretă, și la „Alexandru Roman” s-a demarat aceeași discuție și chiar vor 
să facă, dar iarăși, eu nu sunt de acord să se facă prin Asociația de părinți! D-lor, de ce să 
plătească părintele dulapuri în școli? Dacă nu mă credeți pe mine întrebați la CA la 
„Alexandru Roman” că vor să facă peste tot să existe dulapuri pentru elevi.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „În PNDL sunt cuprinse inclusiv dotări, la ce D-zeu să facă ei dotări 
acuma, când vom putea face dotări pe gratis? Mi se pare aiurea!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dv. nu știți că nu au autorizație la incendiu? Ăla nu-i prins în 
PNDL, deci cine nu are nu va avea nici după această implementare!” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă acel corp va avea un coridor de legătură cu acest corp, va 
trebui să fie autorizat și ăla.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aaa! Știe dl. Primar de probleme!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu cred că se va rezolva problema dotărilor, să fie una ca și 
cealaltă!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Va fi necesară o discuție între cele 2 directoare, ce are una să aibă 
și cealaltă.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar asta nu cred că este o problemă, ce discutăm noi aici? Știți 
unde se sparge toată problema? La bani! Iar banii unde se află, care vin de la Minister, - aici 
la Consiliul local.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Am o propunere pe care vreau s-o formulez ca amendament cu 
care știu că n-o să fiți de-acord, dar nicio problemă. Am văzut aici că ne propunem în bugetul 
ăsta 160.000 lei pentru „piațetă - Casa de cultură”. Eu cred că nu este atât de prioritară 
reabilitarea acestei piațete cum ar fi condiții unitare și identice în clasele din cele două licee 
pe care le gestionăm noi, Consiliul local, și le aprobăm rețeaua școlară. Prin urmare, propun 
ca acest buget de 160.000, lăsăm piațeta că putem să o facem și la anul, poate până atunci 
se termină și lucrările la Casa de cultură și atunci chiar are un rost să-i facem piațeta, dar noi 
dacă vreți să-mi justificați cu centenarul, am pus statuia lui Mihai Viteazul și este senzațional! 
Să nu cheltuim pompieristic, părerea mea că mai important este să întâmpinăm centenarul 
cu niște școli bine puse la punct, drept pentru care ca să nu mai spun mult, vreau ca acești 
160.000 de la piațetă din fața casei de cultură să îi mutăm la cele 2 licee și să fie destinate 
claselor la un nivel pe toate corpurile de clădire, să aibă în toate clasele dulăpioare cu cheie 
pentru că s-a hotărât în CA ca în timpul orelor să-și pună telefoanele în dulap. Cărțile, să nu 
și le mai ducă acasă, mai ales pentru cei mici, este o povară serioasă! Din punctul meu de 
vedere, 80.000 lei pentru fiecare ar fi excelent, astfel încât să-și gestioneze aceste probleme 
și să mai terminăm cu astea voluntare sau nevoluntare, contribuții la școli!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Înainte să trecem la votarea amendamentului, strict legat de piațetă, 
asta având în vedere că este o investiție pe domeniul public, aș fi dorit să văd inventarul 
domeniului public, un CF, nu știu de ce am impresia că acolo nu suntem în ordine cu 
domeniul public și domeniul public înseamnă cadastru. Nu putem să investim și după aceea 
să ne trezim ca într-un contract din ăsta de schimb ca în 2012, într-un proces de retrocedare 
sau în nu știu ce. Fiecare leuț atunci când avem o lucrare, suportul pe care se investește 
aparține domeniului public. În momentul de față nu știm dacă locul pe care se dorește 
această investiție este pe domeniul public.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Apropos de domeniul public, eu am mai întrebat și dl. Primar m-a 
expediat pe site-ul Primăriei cu Registrul spațiilor verzi, care nu există!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu este definitivat.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Acest Registru al spațiilor verzi presupune inclusiv cadastrarea 
lor și ar fi chiar situația să fie cadastrat, întabulat, măsurat și identificat clar!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „În momentul în care îl depunem la Garda de mediu și îl ia în 
inventar nu se mai poate face nimic.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu ajungem până acolo, eu nu cred că este în domeniul public.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu cred că este în domeniul public! – D-na Secretar?.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Poți să modifici un parc în sensul că poți să-l îmbunătățești, nu 
poți însă să-i schimbi destinația!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Să-i diminuăm suprafața spațiului verde!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Exact!  
Dl. primar Todoca Ioan: „Dar nu avem de gând să facem parcare în fața Casei de cultură! 
Dacă el este parc în Registrul spațiilor verzi îl facem în continuare parc !” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Avem terenul respectiv în domeniul public?.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Care?!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Cel care vrem să-l facem piațetă.” 
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D-na secretar Lauran Nicoleta: „Este parc în domeniul public, nicidecum piațetă!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Parc este ăla, așa este proiectat.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Haideți să-i facem cadastru, să identificăm categoria de folosință. 
Nu, dar ajungem iar -  ba-i pășune, ba-i pădure.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Nu poate fi diminuat niciun metru de spațiul verde!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ne-a aprobat Agenția de mediu, d-na Secretar. Este aviz la proiect 
de la Agenția de mediu pentru modificarea suprafețelor.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dar nu-i secret, de ce nu-l avem?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Referitor la ce a spus dl. Cipleu, referitor la mobilier la cele 2 școli, 
sunt de acord cu dânsul dar acolo trebuie făcută o evaluare, un calcul...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Sunt de acord, dar eu zic să punem banii acolo.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Vă rog să-mi dați voie...Să invităm cele două directoare de la școli și 
să discutăm, să facem o fundamentare, nu-i corect să luăm banii așa și să-i punem dincolo. 
După principiul dv. că la orice ne trebuie o fundamentare, nu-i așa? 
Dl. cons. Dubău Călin: „Sunt de acord! Tocmai, eu cred că va veni mai repede aceea 
fundamentare de la școli, decât avizul pentru parc.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Avem avizul de la Mediu, este la proiect.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl. Primar, nu aveți domeniu public acolo.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este aviz de la Agenția de mediu.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Dl. Primar, eu am pe masă proiect privind domeniul public, 
dar la proiect „parc Casa de cultură” nu am nicio diminuare, nici un aviz!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ce diminuare?” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „De diminuarea spațiului dumneavoastră!” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dar este vorba de diminuare?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este suprafața, s-a mărit suprafața verde.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Este numai beton.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dar nu ne-au lăsat, că trebuie să fie mai mare decât inițial, spațiul 
verde este mai mare.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Eu am spus că nu am avizul !” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ce fel de aviz?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Părerea mea că nu s-a diminuat.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aveți avizul?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu-i proiectul aici !” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Probabil că în ședința următoare va intra modificarea 
domeniului public și va intra și parc –Casa de cultură!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci nu avem domeniul public, clar, acolo.” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Este, dar nu este identificat, n-avem cadastrate !” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu mă angajez ca la următoarea rectificare să prind suma de 
160.000 și haideți să facem un lucru frumos în orașul ăsta.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Nu trebuie să fie 160.000 lei cât se hotărăște, că poate trebuie 
200.000 lei.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, în urma notelor de fundamentare! Uite eu mă angajez să 
facem treaba asta și haideți să ne apucăm să facem un lucru ca lumea în oraș, ați văzut 
schițele, ați văzut desenele.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu nu o să aprob bugetul până nu am domeniul public, dacă 
rămâne așa la părculeț cu 160.000 lei să vedem întâi domeniul public și după aceea 
discutăm de părculeț. Știți că peste tot pe unde mergeți să solicitați finanțare, la orice 
organism care acordă finanțare unităților administartiv-teritoriale, între documente este cel cu 
domeniul public.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu este adevărat, îți cere un CF la zi.” 
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Dl. cons. Dubău Călin: „Da, dar din CF-ul la zi trebuie să rezulte ceva, că este sau nu 
domeniul public, dacă scrie acolo că eu sunt eu proprietar, o să vă dea voie să construiți pe 
terenul ăla?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dv. credeți că este pe altcineva terenul ăla?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „D-le, aici nu merge pe „crede”.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Aveți hârtiile sau nu ?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dl. Primar eu propun să retrageți punctul ăla din proiect.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Haideți să retragem suma și să nu fie nici pentru parc nici pentru 
școală și în ședința următoare să alocăm bani și pentru școală și pentru piațetă.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Unde punem ăia 160.000 lei?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Rămân la Primărie !” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, nu, stați un pic - trebuie diminuate veniturile!?” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Trebuie diminuate și veniturile.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Îi puneți acolo la școală ca să fie. Dl. Cipleu, vă mențineți 
amendamentul?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Absolut, că și aici sunt o grămadă de neprevăzute!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Supunem la vot amendamentul colegului Cipleu.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Haideți să fim atenți, că dinamităm un proiect european.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Ce proiect dinamităm?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ăla, ultimul!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Supunem la vot amendamentul colegului! Ce proiect dinamităm?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este proiectul 360.000 lei, era doar începerea lucrărilor !” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Acceptarea amendamentului este garanția că ne prezentați avizul 
de mediu.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Bine, vă prezentăm avizul de mediu. Acceptăm amendamentul, că 
dăm peste cap tot...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Supunem la vot amendamentul d-lui Cipleu, 8 voturi pentru, 7 
abțineri. A trecut.!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu, trebuie 9 voturi.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget. 
Proiectul s-a votat cu 8 voturi pentru, 7 abțineri. Proiectul a fost respins.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „V-ați asumat să dinamitați un proiect european în care sunt 
implicați și Marghita și Șinteu, o să le dați explicații la primarii de-acolo! Și 2 localități din 
Ungaria.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Un singur lucru: sunt total dezamăgit de modul de șantaj care se 
practică în Consiliul local Aleșd.  
Dl. cons. Dubău Călin: „Și eu !” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 45/27.09.2016, privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului local Aleșd în Consiliul de Administrație al Liceului 
Teoretic ”Constantin Șerban” Aleșd.”- 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...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 14 
voturi pentru, o abținere, astfel se adoptă Hotărârea nr. 85, care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.” 
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Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.99/30.08.2017 
privind aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 1.450 EURO, 
reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Pod administrativ între orașele 
din zona transfrontalieră romano-maghiară” (Administrative bridge between towns in the 
Romania - Hungary cross border region, acronim: ABBTROHU), depus spre finanțare în 
cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării 
transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul specific 11/b - Promovarea cooperării 
juridice şi administrative și a cooperării între cetăţeni și instituții.”- 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...” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat cu 15 
voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotărârea nr. 86, care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, scuzați n-are a face cu bugetul, am greșit eu.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, puteți să ne duceți să dăm explicații la Primar!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu, am rămas eu cu ideea că este și în buget dar nu erau acei 72 
de euro în buget.”  
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci liniștiți-l pe dl. Primar că nu-i niciun șantaj.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Și dv. a trebuit să vă liniștiți!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu sunt liniștit, că am citit materialul.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Păi eu n-am spus nimic de proiectul european, dl. Primar, a spus.”  
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu, am greșit eu, nu știu de ce am rămas eu că a fost prins și la 
buget, dar nu era.” 
Preşedintele de şedinţă– trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: „Prezentarea succintă a 
activității societății SC Salubri SA în perioada iulie 2017 – august 2018 și a situației cu privire 
la depozitările ilegale de deșeuri. Constatăm că avem o ilustră absență aici, dl. Director, 
manager general, ne pare rău că nu-i aici, ne bucurăm că n-o să mai fie.” 

Dra consilier Scorțe Monica a ieșit din sala de ședință. 

Dl. primar Todoca Ioan: „O intervenție scurtă. În urma celor sesizate de Garda de mediu am 
avut o discuție bărbătească cu dl. Sava la care a participat și administratorul public și un 
consilier, în care dânsul și-a asumat răspunderea și si-a dat demisia. Ce-am constatat că 
într-una din cele 2 zone unde a fost prins cu gunoiul este de fapt o groapă de gunoi 
neautorizată a orașului Aleșd unde se aduce gunoi din mai multe locuri.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Pe terenul orașului Aleșd, unde probabil se aduce și din jud. Sălaj, 
din localitatea Peștiș.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Chiar ieri am găsit o depozitare de gunoi de 7 mc, neautorizată. 
Interesant este că nici Bihoreanul, nici AleșdOnline n-a sesizat, culmea este că a fost dl. de 
la Natura 2000 acolo, care ne-a zis: „Hai repede, repede, goliți-l de-aici.” Bine, nu comentez 
cine a fost, cum s-a golit, cum s-a dus. A pus acolo toată lumea, inclusiv ORSA, bineînțeles, 
asta nu exonerează răspunderea SC Salubri și a managerului de-acolo. Dar pe ei a picat 
măgăreața și a trebuit să curețe și după alții. Dincolo...probabil... acolo nu am amănunte.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dacă cineva din partea Salubri are mandat din partea d-lui 
director?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu am cerut d-lui director să-l trimită pe dl. Șandor și pe auditor, 
care văd că nu este aici. Și dl. președinte a CA.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aveți vreun mandat din partea dumnealui?” 
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Dl. ing. Șandor Florin: „Din partea d-lui Sava nu, dar am invitația d-lui Primar.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci aici nu este punctul de vedere al d-lui Sava, ok?” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Exact!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „O să dau cuvântul tuturor consilierilor. O să spun și eu câteva 
lucruri pentru că am solicitat niște clarificări de la societate și îmi place să lucrez cu materialul 
clientului. În darea de seamă adresată Consiliului local o să mă opresc asupra unei singure 
chestiuni, n-o să mă leg de chestiunea cu deversări și nu știu ce, deși acolo aștept altceva. 
Nu accept explicațiile publice pe care le-a făcut dl. Sava, în sensul că nu știa, pentru că cine 
a dus gunoiul ăla a primit o plată pentru transport. Plata aceea n-a făcut-o nici portarul de la 
Salubri, nici dl. de la Stația de sortare, ci dl. director a avizat plățile,- cel puțin trebuia să știe 
ce plătește. În darea de seamă a d-lui director spune așa (reamintesc colegilor că în 
decembrie 2017, Consiliul local a aprobat majorare de capital a SC Salubri cu 362.700 RON. 
La momentul respectiv mi-am exprimat neîncrederea în acest demers considerând că 
prestația d-lui director în fața Consiliului local nu prezenta încredere în demersul respectiv. 
Îmi face o deobită plăcere să-mi încep expozeul printr-un citat al unui om politic local, cel mai 
mare, care la momentul respectiv declara așa: „Eu sper că la aprobarea bilanțului de anul 
viitor să ne verse dl. director dividente ca susținere a idei de majorare a capitalului. Dl. Sava 
vine și spune așa: „Din sumele alocate pentru creșterea capitalului social al societății de 
362.700 RON au fost achiziționate: autospecială transport containere metalice în valoare de 
84.500 lei. Revenim la semantică și înțelegerea în limba română a cuvintelor: „au fost 
achiziționate!” Eu am solicitat suplimentar niște documente în baza cărora s-a făcut achiziția 
respectivă și mă opresc la autospecială: contractul de vânzare-cumpărare cu prețul stabilit de 
84.500 lei, avem factura fiscală și încep o serie de documente: ordin de compensare- 31.773 
asta înseamnă că s-au compensat activități comerciale, contravaloarea lor, deci nu s-a 
mișcat 1 leu. Ordin de compensare 956 lei tot cu vânzătorul și avem o plată de 41.770, deci, 
din cei 84.500 pe care dl. Sava zice că i-a plătit, a plătit de fapt 41.770. La momentul la care 
vorbim, autospeciala nu este achitată în întregime.” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Eu vă spun că este achitată în totalitate.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Când?” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Este, 32.000, al 2-lea ordin de plată, n-ai citit bine.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Pe altă factura, aici este totalul a mai multor facturi, nu-i achitat. 
Când s-a achitat?” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Deci ultima factură care a fost omisă, a fost chiar ultima plată pentru 
Italmoda, trebuie să ne dea banii acuma. A fost achitată 100%. Poate nu le-a pus toate! Nu 
eu am pregătit materialul.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „A, nu mi le-ați pus toate! Deci încă o dată, deci SC Salubri nu ne-a 
prezentat toate documentele. Mergem mai departe, rețineți ideea din acea majorare de 
capital s-au plătit numai 41.000 pe mașina asta, nu 84.500 cum în mod eronat ne prezintă dl. 
Sava. Apoi buldoescavator în valoare în valoare de 94.000 avem contractul, a fost 99.960 cu 
TVA deci nu 94.000, iarăși ne face la bani mărunți. Avem factura, din ce avem aici, avem 
plată în 10.05.2018, 25.07.2018, 22.08.2018 din însumarea acestor ordine plătite, utilajul 
este încă neachitat în valoare 15.000 lei.” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Cu o rectificare : 12.000,  s-a plătit ieri 3000.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci 12.000, deci nu este achitat. Lucrările de amenajare restaurant 
și ștrand în valoare de 154.000, aici n-am mai cerut că ne pierdem în detalii. Deci din 
362.700 dânsul spune că a cheltuit 322.500, ori noi vedem că banii ăia care i-am dat în 
decembrie, - l-am întrebat aseară expres pe dl. contabil șef câți bani a intrat în contul Salubri 
în 2017 și mi-a confirmat că întreaga majorare de capital, - banii aceia au fost folosiți la alte 
chestiuni. După părerea mea, este o mică deturnare de fonduri dar este treaba lui. Cam ăsta 
a fost raportul d-lui Sava cu Consiliul local, cu șmecherii, eu nu pot să-l uit cum a venit în fața 
Consiliullui local: „Spune-ți-ne ce vreți, că eu aia vă fac.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Poate are deferența în cont!” 
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Dl. cons. Dubău Călin: „Nu avem de unde să știm. Numai o secundă, dânsul scrie: „Au fost 
achiziționate”-deci din sumele respective. Păi numai la autospeciala aceea, v-am demonstrat 
că acolo s-a făcut compensare, nu plată.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Poate diferența este în cont.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Aș avea... dacă Consiliul local, prin contabilul șef a vărsat toată 
suma, de ce suntem acuma cu acelea neachitate? Asta ca să nu întrebăm altă chestiune : dl. 
Sava dă bir cu fugiții după ce ne-a amenințat că ne îmbogățește. După ce s-a achiziționat 
acest buldoescavator, de ce se plătește 40 ore pentru buldoescavator de la prestator?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Am văzut acolo că se cere explicații!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Cerem degeaba, că domnul tot pleacă!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Important ce este în material ca să avem ce discuta.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Păi ce să discutăm, dl. Gal, dv. nu vă simțiți miștocărit la stilul 
ăsta?” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Dumneavoastră?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu, da. Bine, nu foarte mult pentru că eu mi-am exprimat de la bun 
început, neîncrederea.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Doar cifrele o arată.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „O arată și o arată rușinos, și nu-s ai d-lui nici ai mei, nici ai dv., sunt 
banii cetățenilor din orașul Aleșd, ăsta-i tot necazul.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Știi că a fost discuția că facem majorare, a venit cu 2 tabele când 
le-ați primit și dv. cu evoluția vânzării și micșorării stocurilor. Am spus cam cât costă să 
lichidați stocul ăla ca să nu porniți în activitatea dv. glorioasă de manager... că în jur de 4 
miliarde, utilizați ...Nu, zice, cumpărăm buldo, cumpărăm mașină și vă garantez...eu sunt 
curios la ora actuală cât mai este în stoc, dacă la data la care am făcut majorare de capital 
au fost 4 mii de tone. Aș vrea să știu ce mai este!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „A fost mai mult!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „2691,91.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „2691,91? Tone?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „S-a eliberat platoul din față pentru că acolo încurca lucrările la 
apă-canal.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Eu am cerut mai multe situații pentru că eu voiam să știu și cum fac 
eu recuperarea creanțelor pe considerentul că instituții bugetare la greu, respectiv are 
460.000 de la primării 135.000 Borod, 61.000 Lugașul, Măgești, 26.000, - sunt sume.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Nu a putut încasa acum toamna, că au fost cheltuieli cu zilele 
comunelor.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cei cu „Zile” mai „fastuoase” plătesc mai greu.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Bine, dar totuși eu la Salubri știu că există compartiment juridic, 
există oameni acolo în centrală care pot face demersuri pentru a-și recupera creanțele. Asta 
nu-i treaba Consiliului local, să recupereze creanțele lui Salubri. Treaba mea este să 
întrebăm unde-s banii ăia, că s-au dus în vânt. Buldo, aud că a stat parcat acolo în spate la 
clădire de când a fost achiziționat și nu știu de ce?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Poate ne spune dl. Șandor ceva?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, dl. Șandor, știți ceva de situația buldo care nu a lucrat?” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Deci buldo, a spus și dl. Sava, pentru că nu i-am găsit un 
buldoescavatorist, care nu vine pentru cât i-a oferit dl. Sava. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Trebuie să fie asigurat ISCIR.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci noi am cumpărat un buldo pe care nu are cine să lucreze și 
pentru aia plătim servicii de buldoescavator? Mișto treabă!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Aș vrea să intervin, dacă-mi dați voie, când s-a pus problema 
cumpărării utilajelor respective am fost care am zis atunci majorarea, nu sunt de acord să se 
cumpere mai vechi de 5 ani, cel puțin un Euro 4. După suma dată și am văzut mașina cred 
că are euro 3 și are cel puțin 10 ani. 
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Dl. ing. Șandor Florin: „Mașina este Euro 4, vă garantez!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Pentru transport gunoi la Oradea mi se pare mică.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este prea mică? Și azi dimineață mergea către Oradea!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „În material am văzut, am cumpărat mașina dar trebuie să 
cumpărăm și containerele. Cum cumpărăm mașinile fără containere?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Are container.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Doar unu. Cu buldoescavatorul? Am zis cumpărăm un buldo 
la preț de 19.000 euro, ar trebui să fie foarte performant. Dar mă duc altundeva, constat că 
noi vrem să cumpărăm utilaje, dar nu ne-am pus problema ce facem cu ele. Am fost foarte 
surprins când s-a spart apa la noi și i-am întrebat pe muncitori: ”Aveți autorizație pe utilaj ?” și 
au spus că niciunul.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Acela lucrează.” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Lucrează, pentru acela avem om autorizat.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Eu le-am zis: Vă dați seama că vă băgați în gura pușcăriei? 
Doamne ferește, cum au lucrat acolo și s-a surpat pământul, cel puțin tractoristul este primul 
care intră la pușcărie.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu dacă-mi aduc aminte bine la momentul la care s-a fundamentat 
această solicitare de...că eu am înțeles atunci care este șmecherie, le trebuie bani că n-
aveau salarii și a venit cu ideea asta cu majorarea de capital pentru investiții, că dacă ne 
uităm în ce perioadă de timp s-au plătit banii ăștia ne dăm seama „cam cât este ceasul”, s-a 
plătit în rate. La momentul respectiv discuția privind necesitatea acestei mașini de transport 
gunoi era în jurul acelui stoc, dacă bine mi-aduc aminte, există acel stoc și trebuie făcut 
curat. Eu am întrebat atunci dacă nu ar fi mai ieftin să faci curat apelând la servicii, că acum 
ai o grămăjoară acolo, după aceea nu prea mai ai, mergi pe activitatea curentă și mi s-a spus 
că cu mașina asta îi dăm bătaie, facem curat de nu se poate. Acuma îmi zice dl. Gal că 
stocul de 4000 s-a diminuat cu o mie de tone, în condițiile în care se căra gunoi cu extern nu 
cu mașina.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Probabil întotdeauna s-a cărat și cu extern.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Deci noi am făcut o investiție...nu noi că noi am fost păcăliți, unii, că 
unii nu am fost. Mie tocmai stilul ăsta îmi repugnă: d-le, ce te costă să vorbești serios cu 
Consiliul local. Dânsul a fost 3 luni interimar. După 3 luni de zile dânsul s-a prezentat și se 
arată foarte deranjat că-i puneam anumite întrebări. Normal că după 3 luni după ce ai stat, ai 
muncit în unitatea respectivă, puteai să vii să spui Consiliului local, acționarilor, cam care 
este situația la zi a societății și atunci dânsul găsea tot felul de „acari Păun” și ne lua pe noi 
așa peste picior ”D-le , ziceți-mi mie ce să vă fac, cum să vă fac, dacă vreți vă îmbogățesc.” 
D-le Gal, dacă vreți vă îmbogățesc, dv. ce-o să spuneți, că nu vreți? Dar prima dată o să fiți 
reticent și o să întrebați: „Cum o să mă îmbogățiți?” Un stil flecar!...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Acuma sunt multe discuții și n-aș vrea să mai continuăm, cel 
puțin despre dl. manager, că înțeleg că nu este aici și nici nu are de gând să mai vină. Eu 
vreau să facem o chestiune cât se poate de concretă, aceea ce s-a întâmplat aici pentru că... 
și mai ales că este vorba de recidivă. A propos, chestiunea cealaltă pe terenul primăriei e 
treaba noastră să o rezolvăm și înțeleg că ați identificat autorul, să vedem ce măsuri s-au 
luat!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Am curățat, și i s-a dat un avertisment, că-i la prima abatere!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Foarte bine că sunteți ...dar acolo trebuie văzut exact pentru că 
ați spus că este un obicei și al altora!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vă dați seama, când a fost tam-tam-ul ăsta să basculezi acolo, mi 
se pare...”  
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar să vedem ce putem face să terminăm cu obiceiurile astea? 
Aici vorbim de un teren care este proprietatea orașului, noi avem obligația!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Punem o tablă cu „Aruncarea interzisă”! 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu-i suficientă. Trebuie să faceți acțiuni de monitorizare.” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Să închidem accesul!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu-i suficient. Trebuie să faceți acțiune de monitorizare.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă implică cheltuieli foarte mari activitatea de monitorizare se 
poate pune și o barieră.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Era vorba că este o zonă de priveliște și ca să poată lumea să 
admire acolo!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Păi dacă pute ce să mai admire...” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Încă o întrebare: Acolo am înțeles că pe perioada cât s-a 
făcut șoseaua, s-a pus acolo mortar de la drumuri. Vreau să pun o întrebare ca și consilier : 
nu ne-am gândit unde duc oamenii materialele de construcții? 
Dl. primar Todoca Ioan: „O să amenajăm, am comandat un SF de expropriere și 
expropriem niște terenuri de lângă stația de sortare, facem o platformă betonată. El este 
foarte ieftin, este 2,5/tonă.”  
Dl. cons. Dubău Călin: „Asta presupune ca dv. să aveți niște pubele pe care să le puneți la 
dispoziție oamenilor, că acele materiale de adună, nu doar într-o zi.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „S-au să duci acolo...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Se achită prețul materielelor plus transport până la Oradea și cu 
asta, basta - sau ne cumpărăm un măcinător și este foarte bun pentru balastări.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Acuma dacă-mi permiteți, că am făcut o paranteză și a intrat mult 
în ea. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat, eu vreau să supun aprobării Consiliului local o solicitare 
către Consiliul de administrație, că avem un director demisionar,  prin care să solicit CA să ia 
toate măsurile legale pentru a recupera toate pagubele produse de aceste activități ilegale de 
la cei vinovați, - respectiv contravaloarea amenzilor plătite de societate și a cheltuielilor 
generate de curățirea locațiilor. Treaba lui Salubri să-și calculeze dacă a făcut pentru alții și i-
a prins, n-are decât să le ceară banii, dar pentru ce îi aparține, deci cheltuielile ce le-a făcut 
cu aceste acțiuni ilegale, să se recupereze de la cei vinovați. Nu mă interesează cine este, 
trebuie la nivelul unității, conform codului muncii, să se facă o comisie de cercetare care 
stabilește vina. Sunt acolo evidențe, taxele la stație, nu știu - asta este menirea unei astfel de 
comisii, să ia fiecare lucru să vadă cine-s vinovații și să se îndrepte împotriva lor, pentru că 
eu nu-s absolut deloc de acord ca acești bani să fie plătiți de SC Salubri care, așa cum 
spunea dl. Sava când au mers ziariștii la dânsul „nu este firma mea, este a Consiliului local”. 
Așa, când este ceva nașpa este al Consiliului local, când este ceva bun este al nostru, al 
fiecăruia care am făcut ceva bun. Deci chiar solicit acest lucru, să se supună la vot sau nu 
știu sub ce formă, dar vreau o solicitare cât se poate de oficială ca recuperarea sumelor 
ăstora să se achite de cei vinovați, că SC Salubri nu este vacă de muls nici pentru șmecheri, 
nici pentru proști, nici pentru alții. Am văzut că, dimpotrivă, bugetul local a fost așa cumva 
„vacă de muls” pentru Salubri, nu putem să continuăm cu aberațiile, că n-o să plătesc taxe și 
impozite să se ducă gunoiul ilegal! Nu știu cine sunt ei, îl cred pe cuvânt și pe dl. Sava și pe 
șeful de le stație, până la proba contrarie!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Sunt acte!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Legat de propunerea d-lui Cipleu, doresc să supun la vot Consiliului 
local transmiterea unei adrese către CA al SC Salubri și către AGA prin care să se 
întocmească un plan de măsuri și să se facă o anchetă prin care să se stabilească vinovații 
și recuperarea prejudiciului de la cei care se fac vinovați, fiecare după competențele legale, 
și CA are competențele cele mai multe. Încă o dată, nu sunt banii noștri, sunt banii cetățenilor 
orașului Aleșd și vă spun de ce spun asta : mă raportez la filozofia d-ui Sava, care tot aici, 
într-unul din materiale, reproșa, deci nu-și asuma că orașul este murdar, ”D-le, eu nu pot să 
fac curat că mă încurc de ăștia de la social și de aceea nu pot goli coșurile de gunoi, că nu-s 
eu bine cu sectoarele, cu ăia de la social.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Hai să citim!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Greșește!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Hai să dezbatem aceste chestiuni.” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Ei au separat aceste activități, au frecvența, au...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Vă spun eu care este rațiunea: este recidivă. Anul trecut tot în 
mandatul d-lui Sava a mai avut o aventură de genul ăsta undeva pe la Călățea, am aflat, 
unde a luat 40.000 lei amendă. Adică în momentul când este avertizat ca manager că se 
întâmplă așa ceva a 2-a oară, nu mai vii și spui că nu știi ce s-a întâmplat. Asta –unu la 
mână. Doi la mână-așa : cum bine zice românul, care este foarte înțelept, păcat că nu-și 
aplică înțelepciunea pe care o are, „Frica păzește pepenii” Haideți să recuperăm prejudiciul 
de la cei care au greșit și vă garantez că a 2-a oară vor greși mult mai greu!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Ia uitați ce zice dl. Sava, de ce stă prost cu banii și de ce este 
murdar în oraș: ”Activitatea de măturat stradal, inclusiv golit coșuri stradale (problema cu 
golitul coșurilor de unde vine...) datorită reducerii drastice a fondurilor alocate de la bugetul 
local activitatea de măturat stradal a fost împărțită de către responsabilii din primărie între 
echipele de măturat SC Salubri –zona centrală și echipele de asistați social coordonați de 
responsabili din cadrul primăriei, zona blocurilor și zonele adiacente. Pentru evitarea 
discuțiilor cu privire la suprafața pe care au fost efectuate lucrări au fost numite comisii de 
recepție a lucrărilor conforme. Domnul amestecă măturatul și curățatul cu golitul coșurilor de 
gunoi.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Le amestecă, da!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Le amestecă! Cine golește coșurile? Eu nu cred că cei de la 
ajutorul social au groapă de gunoi sau autorizație de mediu să colecteze gunoiul și să le 
ducă la Oradea. În stilul ăsta, dacă dumnealui nu are probleme, înseamnă că ne consideră 
pe noi proști.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ce-am constatat la măturatul stradal? La măturatul stradal am 
constatat că nu sunt respectate frecvențele și atunci am numit o comisie din primărie care 
verifică frecvența de măturare.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „A, deci furau la cântar!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu la cântar!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, la suprafață!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Sunt zone unde nu trebuie măturat în fiecare zi, sunt zonele 
centrale unde se mătură în fiecare zi și zonele blocurilor.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl. primar, dacă am stabilit o frecvență, nu-mi spui mie că nu 
trebuie.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Când a fost murdar, i-am atenționat dar de atunci n-au mai fost 
reclamații.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Discuția pe care ați propus-o...suntem de acord și noi toți.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Prin hârtie, prin secretariatul primăriei.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Să materializăm o hârtie prin secretariatul primăriei, să se transmită 
la AGA și CA a Salubri. Eu am propus, dacă mai aveți și dv. alte idei care ar trebui puse în 
planul ăsta de măsuri și verificări. Din punctul meu de vedere ar trebui verificat cine sunt 
vinovații și cred că recuperarea prejudiciului nu se poate stabili decât pe baza vinovaților care 
se vor dovedi, altă modalitate nu există. Nu se poate, este vorba de bani. Demisia este foarte 
simplă pentru dumnealui, nu-i firma dumnealui, a și spus-o din prima, dovadă că ne-a 
„umplut ” de prezența d-lui azi. Bun!” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Conducerea interimară de cine este asigurată?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dânsul este până la 1 noiembrie conform contractului și de la 1 
noiembrie AGA va trebui să numească un interimar.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Atunci nu ar trebui să fie la serviciu?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La serviciu, sau în concediu, sau în concediu medical...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl Șandor, știți cumva care este situația dânsului în momentul de 
față?” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Și eu am fost la dânsul azi, este foarte bolnav, vă spun sincer! Va 
merge în data de 12 la spital pentru operație la inimă.” 
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Dl. cons. Joldea Ioan: „Până la 31.10? Atunci ar trebui să-și delege competențele.” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Până la 31.10 dreptul de semnătură, în afară de contabilitate, mi s-a 
delegat mie, provizoriu! Ce înseamnă plăți, nu am eu, ci contabilitatea.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „A delegat în mai multe direcții, adică sunteți cu răspunderea și 
contabilitatea cu banii.” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Mai rămân ca CA să valideze acestă decizie!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Acum dau un sfat CA: cât de repede trebuie să numească, nu să 
vină în 31 octombrie...” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Chiar nu găsim în orașul ăsta o persoană...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Trebuie desemnată o persoană de interimat și în același timp dl. 
Primar pentru următoarea ședință de Consiliu local va trebui să fie proiect de hotărâre, 
privind scrisoarea de așteptare și celelalte documente.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Și buget...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și buget pentru selectarea unei firme.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Să facem proiect de hotărâre?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Trebuie!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „De chestia cu recuperarea, nu?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, pentru asta facem...adoptăm o rezoluție și o să fie transmisă de 
secretariatul Consiliului local. Cine este de acord cu propunerea?-Unanimitate prezentă, 14 
voturi pentru (d-ra Scorțe s-a retras din ședință). Procedura: trebuie demarată procedura va 
trebui proiect de hotărâre pentru Consiliul local prin care se adoptă scrisoare de așteptare. 
Vreau să văd o scrisoare de așteptări foarte bine definită cu privire la responsabilități, adică 
viitorul...Vă spun de ce? Am mai avut obiecțiuni când s-a semnat contractul de mandat. Acel 
contract de mandat, îi lipsea o chestie elementară și fundamentală: „criterii de performanță”. 
Nu are niciun criteriu de performanță, dumnealui putea juca tontoroiul, ceea ce a și făcut, pe 
plantația asta! A lipsit, vă spun!” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „A avut!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Bun! Nu are rost să ne contrazicem în lipsa documentelor deci 
ideea este foarte clară, sunt criterii foarte clare, în ordinul 109 în hotărârea de guvern privind 
aplicarea ...și vreau să văd, nu vreau să mai vină încă unul un an, să sperați dv. să vă aducă 
dividende și în loc de dividende să vă aducă procese verbale.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Speranța nu moare niciodată!”  
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu nu sper.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu vă spun sincer și am transmis și d-lui director, - dar poate că 
ați fost mai departe și n-ați auzit, - că pe mine de la Salubri care n-a dat niciodată dividende 
pe-aici, poate în istorii străvechi, nu mă aștept să dea dividende, dar mă aștept să 
funcționeze pe o integralitate, activitatea pe care o gestionează. Pentru că n-am mai deschis 
subiectul, dar tot în darea asta de seamă era scris că ștrandul și restaurantul să fie închise și 
băgate în conservare. Păi, ăla este un obiectiv care din punctul meu de vedere nu se poate 
face rentabil, pentru că sunt anumite probleme, dincolo de apă este și numărul de 
participanți, prețul biletelor, ceea ce poți să oferi. Nu poți să oferi atât de mult dar măcar, o 
activitate nerentabilă să poată fi susținută cu celelalte activități ale Salubri. Ca și Consiliu 
local așteptam să vină să zică, suntem pe zero dar restaurantul și ștrandul merge, eu am mai 
mai cerut și atuncea când s-a aprobat investiția de 154.000 lei. Am zis eu, hai să nu zic 
pretențios „plan de afaceri” că asta-i firmă mai...dar măcar așa să văd o chestiune, nu 
neapărat un inventar al bunurilor pe care vrei să le achiziționăm. Cam cum te gândești... Am 
avut așa un filing că vor fi pierderi acolo. Îmi place sau nu-mi place, măcar intuitiv cunosc 
problema, mi-am dat seama că vor fi niște bani care vor merge tot în pierdere. Asta e! Din 
păcate nu avem niciunul din serviciile prestate de Salubri rentabil care să finanțeze și 
activitățile celelalte.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și poate următorul director, - asta este singura speranță pe care o 
am, - să vină să ne spună care este situația reală la firma asta, că anul trecut mi s-a reproșat 
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că mă bag prea tare în bucătăria internă a societății. Păi mi se pare normal, atâta timp cât 
trebuie să aprob o finanțare.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Un audit.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Da, dar nu un audit care-l avem aici! Știți care a fi cel mai bun audit 
acolo? Dar cu tematică stabilită de către Primărie și Consiliul local, un audit al Curții de 
conturi. Veți avea surprize mari !” 
Dl. cons. Gal Cristian: „A fost în 2017.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „N-ați sesizat nuanța, nuanța mea era de tematică că și CC – eu nu 
fac niciun reproș, dar vine cu o anumită tematică de ex.: o problemă- cu pierderile pe rețea 
unde aveați 50% pierderi, deci înțeleg că rețeaua de apă este arteziană numai curge în jos, 
nu în sus, este un gheizer invers. 50% pierderi pe rețea este mult, unde toleranța acceptată 
de CC a fost de 30%.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Se vor da rețele noi în funcțiune.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și mai este acolo o problemă de care nu s-a discutat!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „V-am scanat eu din greșeală că au sosit acuma...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Am aflat lucruri din greșeală, avem un raport din partea d-lui 
Chiorean. Avem un raport din partea d-lui Chiorean, care ne spune că nu știu ce funduri de 
bazine sunt pe ducă. Iarăși , omul a sesizat o problemă. Dl. Primar a vrut să ne ascundă, dar 
i-a scăpat.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dl. Chiorean are anumite exaltări din astea când începe să ne 
bombardeze cu adrese.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Bun! Și nu-i reală starea de fapt care o prezintă acolo?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Îi reală, dar se face unul nou acolo. Ritmul în care se lucrează, nu 
are oameni...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Înțeleg de la dv. că sunteți tolerant și plin de speranță.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „La Salubri, prima dată după ce va veni noul director, o 
inventariere, nu a celor legali, cei fără contracte.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „De 6 luni i-am spus la dl. Sava să-mi dea om cu registrul agricol și 
nu a reușit să inventarieze nici până acuma. Deci credeți-mă, a venit fata o zi, apoi iar 2 
săptămâni nu a mai venit. Ăsta este primul lucru, sunt în Peștiș o mulțime care nu au 
contract.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „D-le, atâta trebuie. Dl. ăla a fost aici după 3 luni, nu a reușit să-mi 
spună care sunt problemele, după alte 3 luni nu a reușit să inventarieze de unde să-și facă 
sursele de venit.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Referitor la cererea dl. Cipleu cu mobilierul școlar, eu zic să stabilim, 
să...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Până la ședința următoare vom face o rectificare, să ne dea...” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Să se discute cu directoarele ce model, cum, câte dulapuri?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Părerea mea că nu contează câte mese, câte scaune...” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dar influețează prețul!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Evident că banii ăștia nu rezolvă toate problemele, dar se poate 
începe.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „S-au pus semnele astea aici, la poliție...Discuție cu privire la 
semnele de pe str. Teiului, Poliție și parcare biserică...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Toate astea s-au stabilit prin Panul de mobilitate!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Doresc ca în dreptul casei mele să se pună „Interzis” și 
„Riverani”, așa cum este pe Plopilor, și camere de luat vederi.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Herman a trimis și la minister reclamație, lăsați-mă în pace cu el! 
În față la farmacie se poate parca, nu este o problemă! I-au blocat intrarea cu mașinile care 
parcau pentru farmacie. E bine să n-avem de lucru cu dl. Herman!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Luați semnul de lângă fosta poliție!” 
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Rumoare în sală... 
Dl. primar Todoca Ioan: „Acolo va fi parcare dar mai durează!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Înainte de a ne retrage aș avea 2 chestiuni: dl. Șandor, dacă aveți 
să ne spuneți ceva în calitate de interimar? Lucruri pe care Consiliul local ar trebui să le știe 
și nu le știe? Probleme pe care le aveți dv., că și dv. sunteți angajat acolo...” 
Dl. ing. Șandor Florin: „Ce pot să vă spun, referitor la Țețchea, s-a făcut curățenie, m-am 
implicat personal inclusiv cu dl. Primar de acolo, am curățat peturile! La Șinteu este 
acceptabil, s-a decopertat...”  
Dl. cons. Dubău Călin: „Îmi puteți spune motivul pentru care nu s-au făcut plățile, de ce nu 
s-au achitat. Dacă dl. din CA are ceva...” 
Dl. președinte CA Salubri: „Problema este că și noi știm exact ce știți și dv., altceva nu 
știm.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și aveți o problemă în a primi documentele?” 
Dl. președinte CA Salubri: „Nu. Noi cerem documente și apoi facem ședintă, dar acum din 
iulie noi nu am primit documente pentru ședintă.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu vi s-a motivat de ce nu ați primit documentele respective?” 
Dl. președinte CA Salubri: „Am primit exact alea frumoase, ce ați primit și dv.!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și considerați și dv. că sunt cosmetizate?” 
Dl. președinte CA Salubri: „Aceleași am primit și noi, iar ce s-a întâmplat am aflat din ziar. 
Am convocat o ședință, am discutat problemele pe care le-a spus dl. Șandor: „o să curățim 
până sâmbătă la Șinteu și până luni la Țețchea.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Mai vreau să comunic un fapt pe care-l cunoaște Consiliul local: am 
avut o discuție acum o lună și ceva cu contabilul șef al Primăriei, dl Dem, și m-a spus că în 
urma solicitării d-lui Caracoancea cu privire la un audit pe care să-l facem la Salubri, dl. a 
considerat că prin auditul de la primărie să solicităm tot felul de documente de la Salubri. Dl. 
Dem mi-a confirmat că fata care încerca să facă un fel de audit, nu primea documente de la 
Salubri. Evident filtrul ăsta al comunicării documentelor...filtrul cel mai mare era la directorul 
general, nu pot eu să mă duc să iau pe dl. Șandor sau contabilul, nu? Cu conducătorul 
societății, că acele documente care se predau sunt autentificate de dânsul.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Vă referiți la auditul primăriei?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Foarte greu, foarte greu!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Uitați, dl. Primar mă confirmă!” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Am discutat cu dl. Dem în urmă cu câteva zile, dar eu am înțeles că 
din moment ce Salubri are auditor intern angajat, auditorul primăriei nu poate să facă audit 
acolo!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Documente putem să cerem, că-i firma noastră.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Asta ce înseamnă, că ceri documente?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vreau să văd o chestie punctuală sau ceva!”  
Dl. cons. Joldea Ioan: „Eu asta am înțeles.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Am înțeles, dl. Joldea, când dăm, să dăm cu ochii închiși - când 
cerem, să vedem despre ce este vorba, să ne uităm în stânga dau în dreapta, să nu ne uităm 
pieziș spre documentele acelea, nu cumva să pățim ceva la retină. Lipsa asta de 
transparență a adus firma în situația asta și, încă o dată, problemele sunt la nivelul orașului, 
că ne-am făcut de „mirul lumii”. Mizeria, - nu-mi amintesc să fii fost orașul murdar cum este 
acum. Sunt 100 de oameni acolo. Da, asupra cărora există „dacă mai au sau nu de lucru”. 
Pentru că tovarășul și-a dat demisia.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Era normal să și-o dea!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Încă o dată, sunt 3 elemente, că nu putem să ne uităm cu spatele.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Vreau să vă mulțumesc pentru modul democratic în care ați condus 
ședința, a fost o reală plăcere să vă ascult!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Stimate coleg, am încercat să mă încadrez în regulamentul aprobat 
și de dv. când s-a aprobat Regulamntul de funcționare.” 
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Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Chiar cu admirație v-am spus-o!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Mulțumesc, să-mi scrieți în cartea de onoare! Declar ședința 
încheiată!” 
 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Dubău Călin Florin                                                                              Lauran Nicoleta 
 
 
 
 

 


