
CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 27.05.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 258 din 20.05.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd este dl. consilier Vas Nandor. La şedinţă sunt prezenţi un numar 
de 16 consilieri din cei 17 în funcție, 1 absent nemotivat(dl. Jurcuț Călin). 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului local 
convocată prin dispoziția primarului numărul 258 din 20.05.219. Înainte de a intra în 
ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare din 17.05.2019. Cine 
este pentru? 16 voturi pentru. Unanimitate prezentă.  
Procesul verbal al ședinței ordinare din 17.05.2019 a fost votatat cu 16 voturi pentru, 
unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.40 care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă doriți să completați ordinea de zi …Dacă nu, votăm 
ordinea de zi în forma inițială cu cele 8 proiecte. Cine este pentru?” 
Ordinea de zi se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr.41 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 noii organigrame și a statului de funcții, 
precum și actualizarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al primarului oraşului Aleşd.”– 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. primar Todoca Ioan: „Eu vreau, la sugestia colegilor, în statul de funcții apare 
Jurcuț Olimpiu care nu mai este angajatul nostru!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Așa am primit raportul de la compartimentul de 
specialitate. Dar se corectează nu-i nicio problemă.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Să se corecteze statul de funcții. Acolo o să fie vacant. Da?” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „O întrebare legată de organigrama asta, m-am 
uitat amănunțit peste ea, eu dacă vă amintiți și anul trecut am cerut o revizuire a 
necesarului de personal, mi se pare un pic umflată și de ce unele funcții nu se pot 
cumula? Eu vreau să…problema asta, o revizuire, funcții colo și colo!!! Și dacă stai, 
este și lipsă de bun simț, mai iau și la mișto pe oamenii care vin la Primărie sau în oraș, 
întrebați fiind: Ce faci? Tai iarbă la câini! Adică pe banii omului…mai dai și răspunsul 
ăsta, stai liniștit în treaba ta. De aceea zic, ar trebui revizuită și sunt funcții care se pot 
cumula.” 
D-ra cons. Scorțe Monica: „Faceți propunere.” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Nu fac acum! Dl. Primar poate să urmărească, 
sunt birouri unde stau oamenii și așteaptă și ei stau și râd în birou. Las orice și servesc 
pe om că pe banii lui…” 



Dl. primar Todoca Ioan: „Aglomerația a fost la impozite în luna ianuarie!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Nu-i vorba numai de impozite neapărat! ” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Și la adeverințe pentru APIA, întradevăr  trebuie eliberate un 
număr foarte mare de adeverințe și chiar a plecat cineva de-acolo, s-a restructurat și nu 
am de gând deocamdată să scot la concurs celălalt post!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „De aceea trebuie să avem grijă, nu vreau să dați 
afară pe nimeni dar …” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă vă uitați la orașe cu același număr de locuitori eu vă 
garantez că organigramele sunt duble!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Eu am un obicei, nu m-am uitat la fabrica din 
Câmpulung, eu m-am uitat la fabrica din Aleșd și-am negociat pentru oamenii mei din 
Aleșd, nu mă uit la primăria din Magești sau Salonta, eu mă uit la Aleșd.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, dar ați plecat la cât-un schimb de experiență și la Fieni și 
la…” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Da, am plecat, nicio problemă, iau ce este bun dar 
nu mă uit că statul de funcții are 70 de funcții și eu...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Numai ce este bun luăm!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Nu are rost să discutăm mai mult dar eu am atras 
atenția, n-am cu omul nimic iar dacă vreți să dați afară n-o să-i spuneți de mâine nu mai 
vi, dați-i de lucru că pleacă singur.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Curtea de conturi ne-a trasat să mai angajăm un auditor!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Cine? ” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Curte de conturi. Încă unul. Păi vă dați seama?” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Păi dacă Curtea de conturi vine mâine și zice că 
angajați 4 auditori, păi ne dau ei bani?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Îți dă măsură și după aia îți urmărește măsurile!” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Dl. Primar eu știu un lucru, dacă mă obligă să fac 
ceva să-mi dea să-i și plătesc. Și noi să avem un pic de opoziție, să vedem. Tot 
angajăm, tot angajăm dar bani de unde le dăm.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Pe cine am angajat, dl. Gogu?” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Atât am avut de spus!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Alte discuţii...Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru, 
o abținere(dl. Dubău).” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru și o abținere (dl. Dubău) astfel se 
adoptă Hotararea nr. 42, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Direcției de Asistență Socială Aleșd și a planului de acțiune privind 
serviciile sociale din cadrul DAS.”- 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. primar Todoca Ioan: „Este vorba de un proiect pe care noi l-am tot amânat dar 
până la urmă ni s-a dat măsura de la AJPIS! La început au scris că trebuie Direcție cu 
personalitate juridică. După revolta primarilor care nu vor să încarce organigrama s-a 
permis să rămână Direcție în cadrul primăriei.” 
Preşedintele de şedinţă- „Alte întrebări …propun să votăm proiectul în forma inițială. 
Cine este pentru? Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 43, 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 mandatarea reprezentantului unității administrativ 
teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru 
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de 
fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 
gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în 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...” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 44, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe 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...dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine 
este pentru? Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 45, 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 darea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură Bihor, centrul local Aleşd a unor spaţii situate în incinta 
Bibliotecii orăşeneşti Aleşd.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – Dl. cons. Urs Tiberiu - aviz favorabil cu un amendament și 
anume la art. 2- darea în administrare pe 5 ani iar taxa 12 lei.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cu 12 lei?”  
D-na secretar Lauran Nicoleta: „11 lei pentru că așa este în hotărârea cu impozite și 
taxe, hotărârea este aprobată deja.” 



Dl. primar Todoca Ioan: „Este greșit 10 lei și trebuie 11lei.” 
Dl. cons. Urs Tiberiu: „Deci se modifică?” 
D-ra cons. Scorțe Monica: „Da, de la 10 la 11.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „De la 10 la 11!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Doar perioada…” 
D-ra cons. Scorțe Monica: „Este propus 5 ani.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Au fost propuși 10 ani dar noi hotărâm acum 5 ani.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Noi la comisii am discutat că 5 ani este o perioadă 
suficientă, avem inflație, prețurile au crescut așa că 11 lei.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Avem hotărâre de consiliu, te contrazici cu cealaltă hotărâre 
de la impozite și taxe!” 
Preşedintele de şedinţă: ”Se poate da și prin altă modalitate.” 
Dl. cons. Caracoancea Gheorghe: „Cât a rămas?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „11 lei!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu se poate modifica decât dacă modificăm hotărârea cu 
impozitele și taxele.” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Prețul, dar la durată se poate modifică de la 10 ani la 5 ani!” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Inițiatorul poate să propună modoficarea de la 10 la 5 
ani.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Deci eu propun să rămână 5 ani și 11 lei!” 
Preşedintele de şedinţă: „11 lei, e clar.” 
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă avem alte discuţii...Dacă nu, propun să votăm.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Votăm direct cu amendamentul!” 
Preşedintele de şedinţă- „Cine este pentru? Unanumitate 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 46, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
D-ra cons. Scorțe Monica: „Oricum în raport este cu 11 lei și 10 ani, în hotărâre este 5 
ani și 10 lei.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Oricum le-a lămurit inițiatorul, a zis că propune 5 ani și 11 
lei.” 
D-ra cons. Scorțe Monica: „Da, așa am și votat.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 118/2018 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 luări de cuvânt...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu n-o să votez la utimele 3 proiecte.” 
Preşedintele de şedinţă- „Dl. Cipleu nu votează. ” 



Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Le-am lămurit la comisii, ce-am avut...” 
Preşedintele de şedinţă- „Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot proiectul. Cine este 
pentru? Unanimitate, fără dl. Cipleu!” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel 
se adoptă Hotararea nr. 47, 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...Dacă nu sunt supun la vot 
proiectul…Unanimitate, dl. Cipleu nu votează” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel 
se adoptă Hotararea nr. 48, 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 devizului de exploatare şi a preţului de 
valorificare pentru masa lemnoasă fasonată aprobată a fi exploatată în 2019.”- inițiator 
primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
          Comisia Juridică – dl. cons. Gal cristian- aviz favorabil dar era un amendament că 
masa lemnoasă va fi folosită doar pentru consumul primăriei. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, deci propun un amendament, art. 2 să devină art. 3 iar 
art. 2 să aibă următorul cuprins: masa lemnoasă din partida 30037 să fie utilizată pentru 
consum propriu al Primăriei Aleșd!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Supun la vot amendamentul…Unanimitate, dl. Cipleu nu 
votează.” 
Supun la vot proiectul cu amendament…Unanimitate, dl. Cipleu nu votează.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, dl. Cipleu nu participă la vot, astfel 
se adoptă Hotararea nr. 49, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă- „Declar ședința încheiată!” 
 
 
 
 
Președinte de ședință,                                                               Secretar, 
 
Vas Nandor                                                                               Lauran Nicoleta 
 


