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CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 19.06.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, convocată 

conform dispoziţiei primarului nr. 281 din 13.06.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este d-ra consilier Alb Mariana. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 16 consilieri 
din cei 17 în funcție, 1 absent nemotivat(dl. Pavel Ovidiu). 
Preşedintele de şedinţă: „Pentru început aş dori să supunem la vot procesul verbal al şedinţei 
anterioare. Cine este pentru? 15 şi o abţinere. Călin Jurcuţ nu a fost prezent.”  
Procesul verbal al ședinței anterioare din 27.05.2019 a fost votat cu 15 voturi pentru şi o 
abţinere(dl. Jurcuţ Călin) astfel adoptându-se Hotărârea nr. 50 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.  
Preşedintele de şedinţă: „O să trecem la şedinţa de azi, 19.06.2019, conform dispoziţiei 
primarului nr. 281din 13.06.2019. Pentru început supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
proiectul: „Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei 
de graţie pentru rata de capital cu încă 24 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea 
pentru cofinanţarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, 
judeţul Bihor”- iniţiator primar Cine este pentru? Unanimitate. 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd din 19.06.2019: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul:”Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape uzate în 
localitatea Pădurea Neagră, orașul Aleșd, jud. Bihor”.-inițiator primar 
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/30.01.2018, privind 
aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare sisteme de 
alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul 
Bihor”.-inițiator primar  
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T Aleșd – 
ConsiliulLocal Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării 
obiectivelor de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul  Teoretic Constantin 
Șerban și „Instalații Termice – Colegiul Tehnic Alexandru Roman”din orașul Aleșd.-inițiator 
primar 
4.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor aferente 
Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Aleșd.-inițiator primar 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea parcelelor 
identificate cu nr. cadastral 100, 557 și 104789 Aleșd.-inițiator primar 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a imobilelor 
identificate cu numerele cadastrale: 104356, 104304, 104521 și 104532 Aleșd.-inițiator primar  
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei partizi constituite din fondul forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019,precum şi 
modul de valorificare a acesteia.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al licitaţiei 
pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019.-inițiator primar 
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9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie 
pentru rata de capital cu încă 24 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea pentru 
cofinanţarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, judeţul 
Bihor”- iniţiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi cu 9 proiecte. Cine este pentru? 16 
voturi pentru, unanimitate prezentă.  
Ordinea de zi se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr.51 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 modificării indicatorilor tehnico – economici 
pentru obiectivul:”Reabilitare și modernizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare ape 
uzate în localitatea Pădurea Neagră, orașul Aleșd, jud. Bihor.”- 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- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi 
pentru. Dl. cons Dubău nu participă la vot.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Dubău nu participă la vot, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 52, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 4/30.01.2018, privind 
aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții:”Reabilitare și modernizare sisteme de 
alimentare cu apă și canalizare ape uzate în localitatea Pădurea Neagră, orașul Aleșd, județul 
Bihor.”- 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- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi 
pentru. Dl. cons Dubău nu participă la vot.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Dubău nu participă la vot, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 53, 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 acordului de parteneriat încheiat între U.A.T 
Aleșd – ConsiliulLocal Aleșd și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul 
realizării obiectivelor de investiții ”Teren Handbal cu suprafețe elastice” pentru Liceul  Teoretic 
Constantin Șerban și „Instalații Termice – Colegiul Tehnic Alexandru Roman”din orașul Aleșd.”- 
inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
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          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 voturi 
pentru. Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 54, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziționarea produselor 
aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare 
a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Aleșd.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca Ioan: M-am consultat cu mai mulţi colegi primari şi eu şi domnul vice şi cred 
că niciunul nu-şi asumă aceste proceduri, de aceea nu ne-am asumat acest proiect de hotărâre. 
Preşedintele de şedinţă- ”Alte discuţii…Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi 
pentru şi o abţinere.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru şi o abţinere (dl. Dubău), astfel se adoptă 
Hotararea nr. 55, 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 documentației cadastrale pentru alipirea 
parcelelor identificate cu nr. cadastral 100, 557 și 104789 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- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 voturi 
pentru. Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 56, 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 privind aprobarea preluării în proprietatea orașului Aleșd a 
imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 104356, 104304, 104521 și 104532 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 
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Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Eu nu particip la vot.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dl. Kajanto nu participă la vot. Supunem la vot proiectul! Cine este 
pentru? 15 voturi pentru. Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Kajanto nu participă la vot, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 57, 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 unei partizi constituite din fondul forestier 
proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale Aleşd propusă a se exploata în anul 2019, 
precum şi modul de valorificare a acesteia.”- 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- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi 
pentru. Dl. cons. Cipleu nu participă la vot.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 58, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de licitaţie şi a preţului de pornire al 
licitaţiei pentru masa lemnoasă pe picior aprobată a fi valorificată în anul 2019.”- 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- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi 
pentru. Dl. cons Cipleu nu participă la vot.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 59, 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 prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei 
de graţie pentru rata de capital cu încă 24 luni a contractului de credit cu CEC Bank Oradea 
pentru cofinanţarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în oraşul Aleşd, 
judeţul Bihor.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Caracoancea: ”Banii ăştia pentru care sunt, apă pentru Aleşd sau Pădurea Neagră? ” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”Pentru lucrări CNI!” 
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Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”Pe ăştia cine-i verifică? Eu doresc cât mai curând să ni se 
aducă la o şedinţă de consiliu o inventariere, ceva, adică s-au făcut atâtea investiţii, tot oraşul 
este spart, începe lucrul, îl lasă, trece dincolo, este harababură. Plus de asta noi folosim 
conductele vechi. De exemplu, la mine s-a spart o conductă acum 3 săptămâni şi acum este 
molozul acolo, apoi iar am spart 100 m, mai încolo. Adică aprobăm bani dar noi tot fără apă 
suntem.” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”Încercăm să punem în funcţiune dar este subtraversarea pe strada 
Morii, intră pe str. Morii, trece pe Viitorului intră pe Bartok Bella şi după aia se închide circuitul şi 
o să dăm în funcţiune şi la dv.!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”Nu pot înţelege o treabă, am trecut şi pe la dv., şi acolo a spart 
o gură de canal.” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”Pe strada aia. Poate se îmboardă garajul meu!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin.: ”Şi dublăm strada, că-i sens unic!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”Haideţi acuma. 1 lună, 2, 3 dar…” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”Dl. Gogu, în principiu, anul ăsta s-a lucrat, s-a asfaltat cum s-a 
asfaltat, a trebuit să refacă toate deodată. În 2 săptămâni să pună capacele pe căminele de 
branşament, pe fiecare stradă şi atunci se închid şi acolo.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”Sunt curios când va funcţiona magistrala care trece pe la mine? 
Lângă ”Metalurgica”, peste podul ăla este înterupt,dăm drumul la apă şi apa n-are presiune.” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”De la Hoca este înterupt întradevăr…” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”De aceea, cum mă doare pe mine cred că pe fiecare dintre noi 
ne doare.” 
Dl. primar Todoca Ioan: ”Anul ăsta, eu zic că s-a lucrat un pic mai bine, acuma ei au prelungire 
până în 30 octombrie.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: ”Azi m-am întâlnit cu directorul de la Salubri, părerea mea este 
că… eu propun să fie invitat şi el într-o şedinţă de consiliu, să ne spună părerile, să ne spună ce 
a observat. Ce probleme are cu Salubri, că am înţeles că are probleme şi acolo.” 
Preşedintele de şedinţă- Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 14 voturi pentru. 
Abţineri? 2 Împotrivă?” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 14 voturi pentru şi 2 abţineri (dl. Dubău şi dl. Cipleu), astfel 
se adoptă Hotararea nr. 60, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Declar şedinţa încheiată! 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                        Secretar, 

Alb Mariana                                                                                                         Lauran Nicoleta 

 

 

 
 

 


