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CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 23.04.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, convocată 

conform dispoziţiei primarului nr. 233 din 17.04.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este dl. consilier Varadi Zsolt. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 15 consilieri din 
cei 17 în funcție, dl. Vancea Viorel şi dl. Dubău Călin-absenţi nemotivaţi. 
Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua, dragi colegi, bine aţi venit la ședința ordinară a Consiliului 
local convocată prin dispoziția primarului numărul 233 din 17.04.219. Înainte de a intra în ordinea 
de zi supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 15.04.2019. Cine este pentru?  
Procesul verbal al ședinței ordinare din 15.04.2019 a fost votat cu 14 voturi pentru, o 
abţinere(Jurcuţ Călin), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 26 care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd din 23.04.2019: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor 
publice cu plată sau de reședință aflate pe raza orașului Aleșd - inițiator primar 
2.Proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 
2018.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al orașului Aleșd pentru anul 2019. -
inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de  învăţământ 
preuniversitar de stat din orașul Aleșd, ciclul gimnazial și liceal, pentru anul școlar 2019.-inițiator 
primar 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local 
Aleșd nr. 44/2018, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019.-inițiator 
primar 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020.-
inițiator primar 
7.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd a unui spaţiu situat 
la parterul clădirii CLA 2, imobil înscris în domeniul public al oraşului Aleşd.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 48/28.10.2004 privind atribuirea unui 
spațiu pentru Postul de Jandarmi Aleșd.-inițiator primar 
9.Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică. -inițiator primar 
10.Prezentarea de către SPAS  a raportului semestrial privind activitatea asistenților personali. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu v-aş ruga să schimbăm punctul 7 cu 8 că nu poţi să dai ceva până 
nu l-ai luat şi atunci punctul 7 va deveni punctul 8 şi punctul 8 va fi punctul 7. Dacă sunteţi de 
acord?” 
Preşedintele de şedinţă: „Dacă mai aveţi ceva de adăugat la ordinea de zi... Dacă nu, supunem 
la vot ordinea de zi cu modificarea propusă de dl. Primar. Cine este pentru? Unanimitate!” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi! Cine este pentru? Unanimitate.”  
Ordinea de zi a fost votată cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr. 27 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 Regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor 
publice cu plată sau de reședință aflate pe raza 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...” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Acelaşi proiect....” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Acelaşi proiect, săptămâna trecută am observant că dl. Primar era 
foarte fericit că a inaugurat o nouă parcare gratuită la ştrand, eu zic să-i dăm ocazia să inaugureze 
o nouă parcare gratuită în spatele policlinicii că-i aproape gata!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Şi după aceea să aprobăm...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Să fie gratuită cu 4 semne de exclamare. Nu, aşa… nu se ştie. Păi 
altfel, înţeleg că cineva vă forţează mâna, dv. vreţi să le faceţi gratuite şi cineva vă forţează să 
luaţi bani!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt alte discuţii...” 
D-ra cons. Scorţe: „Este săptămâna mare, poate trece!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „A patimilor!” 
D-ra cons. Scorţe: „E mare!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Săptămâna trece, sigur!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu sunt alte discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă- „Cine este pentru? 10 voturi pentru. Împotrivă? Abțineri? 5 abțineri.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru și 5 abțineri(dl. Cipleu, d-ra Alb, dl. Vas, dl. 
Caracoancea, dl. Jurcuț), astfel nu se adoptă hotărârea.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 
„Proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului general al orașului Aleșd pe anul 
2018.”- 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.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 28, 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 bugetului general al orașului Aleșd pentru 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...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu aş vrea 2 clarificări, după care o să am şi 2 propuneri pe care o să 
le supun aprobării Consiliului local, prima clarificare: aici, la cheltuieli, la spital, eu nu ştiu, este o 
greşală sau atât este cuantumul cheltuielilor, 640.000 lei cu curent şi lemne? Că m-am uitat la 
iluminatul oraşului este de 450.000 lei, spitalul cheltuie 640.000 lei cu lemne şi iluminat.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Cu lemne, deci şi încălzirea.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, cu lemne, 6 miliarde- jumate, atâta consumă spitalul?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „…maşini de lemne şi curent cam 300 milioane/lună. Mult!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Uitaţi, m-am uitat la iluminatul public, 450.000 lei şi aici curent cu 
lemne -640.000!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Şi cu lemne.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Am înţeles, dar câte lemne să consume la 6 miliarde jumate şi cât 
curent?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Şi mie mi se pare mult!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „250.000 lemne...” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu ştiu! Ştiu că acuma se vinde cu 1900 lei, le-am făcut eu ofertă!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cu transport... ” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Cu transport cu tot, 1.900 basculate în curte!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Mai este crăpatul şi...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar ei, cred că le bagă întregi pe foc. Nu ştiu dar 640.000, părerea 
mea este că este o sumă …uriaşă. N-am văzut la nicio… cred că dacă luăm toate celelalte 
instituţii la un loc n-au cheltuieli de genul ăsta!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Au 4 clădiri...” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Eu nu cred că… contorul este contor. La chestia asta eu cred că nu prea 
au cum să pună dintr-o parte în alta, din punctul meu de vedere. M-ai înţeles?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu înţeleg dar prin comparaţie cheltuielile mi se par enorme!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Are o factură monsru de 450 milioane pe ianuarie cred că au dat 
paznicii centralele pe curent. Eu am pus o centrală de 72 KW în caz că crapă cazanul pe lemne 
sau se întâmplă ceva, cheia era la mine, nu avea acces nimeni.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Mie asta mi s-a părut ieşită din comun, prin comparaţie cu celelalte 
dacă iluminatul public într-un oraş întreg ne costă 450.000, ori câte clădiri ar avea, îmi pare rău că 
nu am observant mai devreme. O a 2-a observaţie pe care aş vrea s-o fac, cu asta nu m-am 
lămurit dar ar trebui văzut totuşi cum se justifică cheltuielile astea că mie mi se par foarte mari. 
Avem aici la buget la capitolul 67.03.06 în case de cultură-500.000 lei din care 370.000 reabilitare 
parc Casă de cultură. Părerea mea că nu-i bine aici. O fi el parc din faţa casei de cultură dar 
trebuie să se regăsească la capitolul 67.05.34 –parcuri. Singurul motiv pentru care este dincolo, 
este să nu apară aici că cheltuielile -10.000 la parcuri. Ăsta este clar că nu este pus unde trebuie. 
Ăia 370.000 trebuie pus la capitolul „parcuri”, întradevăr cu ăla trecem de 10 miliarde cheltuieli la 
parcuri, ceea ce mi se pare o sumă consistentă. Hai că 300.000 este din fonduri europene la 
Arena Sportivă dar 300.000 alte cheltuieli întreţinere, piese de schimb, carburanţi…în ce se 
regăsesc 3 miliarde la parcuri? Fără salarii, fără vaucere, că-s mai sus! În ce? Alte cheltuieli…” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Salariile...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Fără salarii, salariile cu personalul 77.500 mai sus, 300.000 cheltuieli 
materiale la parcuri!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu-i ăla cu finanţare europeană...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, cu finanţare europeană este altceva, 298.500, ăsta, 300.000!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este o co-finanţare mai mare...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „La ce este co-finanţarea?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La ăla european...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, dacă vă uitaţi are titlul separat! Proiecte cu finanţare- 298,500 ăsta 
este, cheltuieli materiale 300.000, uitaţi are titlu separat, proiect cu finanţare 298,500, ăsta este 
„cheltuieli materiale”, nu finanţare, cheltuielile sunt cheltuieli, finanţarea este finanţare. Scrie: 
cheltuieli materiale, piese de schimb, întreţinere parcuri, carburanţi- 300.000 lui.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „La Salubri cât plătim? Cam 150.000/lună.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar ce face Salubri la parcuri, era vorba că nu mai au angajaţi acolo, 
nu mai fac nimic!” 
Dl. veceprimar Kajanto Paul: „Tund iarba, mătură aleile în parcuri!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ok! Este şi măturatul aici, sigur, este ok.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da! Măturatul intră aici? Şi pe lângă ăştia cât plătim la Salubri? Le mai 
plătim 400.000 lei la salubritate!!!” 
Dl. veceprimar Kajanto Paul: „Ridicarea gunoiului după domeniul public!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „După domeniul public? Cum?” 
Dl. veceprimar Kajanto Paul: „Ridicarea tomberoanelor în oraş…” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „În oraş tomberoanele sunt la asociaţiile de blocuri, nu? Avem noi 
Primăria, Consiliul local care le…” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Păi avem, la Obor, la piaţă. Sunt 9, 7 ale asociaţiilor şi 2 ale Primăriei.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Piaţă, Obor, autogară...” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Primăria.” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Plăteşte piaţa. Că la ei este excedent!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Că iei din acei bani, aceea este partea a 2-a, că piaţa se susţine...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „De ce să urmărească Primăria care nu urmăeşte nimic! Ne uităm aici 
şi nu ştim din ce se compune. Mie la parcuri mi se pare 900.000 foarte mult!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este şi măturatul stradal.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce să caute măturatul stradal la parcuri? Hai acuma să fim serioşi! 
Înseamnă că ăsta este făcut varză! Întradevăr aţi pus la casa de cultură parc care este o prostie şi 
acuma spuneţi că măturatul stradal este la parcuri! La salubritate ce-o mai fi?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ieri a fost...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Păi n-am detaliat programul, n-apucasem să-l aprofundez acest buget. 
Mă rog, deci cheltuieli- 300.000 cu parcurile, n-avem ce face!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „O să vă lămurească…” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „N-o să mă lămurească nimeni! Am 2 propuneri de amendamente: 1. 
Propun ca de la secţiunea „parcuri” să tăiem 20.000 de la proiectul tehnic „Reabilitare parc în faţa 
Primăriei” Eu nu sunt de acord să cheltuim sute de milioane pe proiecte tehnice aiurea şi ăştia 
20.000 de la proiect tehnic, de la capitolul 67.05.34 să-I trecem la capitolul 84.03.03- „Drumuri şi 
străzi”- active financiare adică să-I adăugăm la 1.189.460-pentru reabilitare şi modernizare 
trotuare, şanţuri pluviale şi vă dau şi destinaţia exactă. Am discutat de 2 ani, s-a aprobat în planul 
de achiziţii cu dalarea şanţurilor pluviale de pe 3 străzi: au fost 2, a 3-a, Horea a venit la 
propunerea mea, s-a adoptat, nu s-a făcut deci practic, HCL nu a fost îndeplinită în totalitate. S-au 
dalat doar şanţurile pe Eminescu şi Cloşca deci propun aceşti 20.000 să se adauge la capitolul 
ăsta cu destinaţia clară -dalare şanţ pluvial pe strada Horea, Sadoveanu, Arena Sportivă cât 
ajunge, că este câte o bucată mică de şanţ. Pe Sadoveanu doar acolo în dreptul consilierului 
dumneavoastră personal şi la Electrica unde mai parchează unii fără să plătească. Pe Horea sunt 
în jur de 80-90 ml, pe Sadoveanu- 40, pe Arena Sportivă, câţi or fi! Asta este prima propunere pe 
care vreau să o supuneţi aprobării Consiliului local şi a 2-a propunere o s-o fac tot la capitolul 
buget, adică la capitolul –învăţământ-, la fiecare dintre cele două licee, sumele… la fiecare, sunt 
prevăzuţi 30.000 lei –burse-, să fie trecuţi la cheltuieli materiale cu destinaţia clară „dotări”, dotări 
care le au de urgenţă, nu ştiu, scaune, altele. Pentru că din punctul meu de vedere obiectivul 
nostru principal este să asigurăm condiţii de calitate în învăţământ. Asta este a 2-a problemă pe 
care o supun dezbaterii, este vorba de capitolul 65.04.01 şi 65.04.02, de la burse la secţiunea 
cheltuieli materiale cu specificaţia pentru dotări, nu lemne, nu transport, ci dotări. Fiecare cu ce 
vrea să-şi doteze laboratoare, să-şi achiziţioneze scaune, table şi altele. 
Dl. cons. Gal Cristian: „Pe domeniul ăsta cred că am mai discutat ca doamnele să ne solicite ce 
au nevoie ca să le dăm exact.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cu ce-au cheltuit ne-au dat...” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Dar nu, aşa ca fapt divers.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Şi eu tot ca fapt divers!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu, pentru Horea şi M. Vitezu sunt...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Sadoveanu!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Şi Sadoveanu, s-a făcut achiziţia la dale, o să mai luăm din banii...Nu 
ştiu dacă pe Arena Sportivă trebuie dalat!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Trebuie! De la Sadoveanu până la intersecţia cu DN1, partea stângă!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Sadoveanu...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Pe Sadoveanu sunt 30-40 ml. Mă refer la cele care sunt făcute, 
şanţurile pluviale…stau aşa de ani de zile!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Sunt făcute achiziţiile, o să...” 
Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot primul amendament pentru cei 20.000 de la capitolul 
67.05.03. la secţiunea 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Suma este aproximativ sau este calculată că ar ajunge pentru lucrare?!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Acum am angajat 2 ingineri care calculează! Eu am obligaţia să vă 
indic sursa.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dv. aţi indicat şi sursa şi suma. Eu vă întreb de sumă!” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce-i cu ea?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dacă…” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Este corectă sau numa’ relativă? ”  
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Vă poate spune dl. Primar că a făcut achiziţia! Cu cât aţi făcut 
achiziţia?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu ştiu! Eu pot să ţin minte toate sumele!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Vedeţi nici dl. Primar care a făcut achiziţia nu ştie foarte bine sumele!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „O să le ştiu pe de rost...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nici eu, că de aceea le citesc din material!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „O să vi le spun mâine dimineaţă.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Mâine le ştiu şi eu!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Bine!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Se va trece această sumă la cap. 84.01.03. Cine este pentru? 5 voturi 
pentru. Împotrivă? 2 împotrivă. Abțineri? 7 abțineri, 1 nu participă la vot.” 
Amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru, 2 împotrivă și 7 abțineri, dl. cons. Lang nu participă 
la vot, astfel nu se adoptă amendamentul.” 
 Preşedintele de şedinţă- ”Vom supune la vot al 2-lea amendament: capitolul învăţământ, ca 
banii acordaţi pentru burse să fie mutaţi la cheltuieli cu materialele. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu vreau doar 2 vorbe, anul trecut susţineaţi bursele să se dea într-un 
fel sau altul şi modalitatea şi acum ...” 
Preşedintele de şedinţă- ”Cine este pentru? 5 voturi pentru. Împotrivă? 1 împotrivă. Abțineri? 8 
abțineri, 1 nu participă la vot.” 
Amendamentul a fost votat cu 5 voturi pentru, 1 împotrivă și 8 abțineri, dl. cons. Lang nu participă 
la vot, astfel nu se adoptă amendamentul.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Poftiţi dl.coleg!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Alegerea a fost a dv., aveţi tot dreptul ca preşedinte de 
şedinţă…Referitor la cele 2 propuneri, un coleg îşi argumenta totdeauna votul şi acum aş vrea şi 
eu să spun ceva pe marginea acestui lucru. 1).Nu înseamnă că dacă vreau să dăm o altă faţă 
parcului din faţa Primăriei trebuie să ne raliem toţi la părerea dânsului, dacă sunt alte surse pentru 
ceea ce a susţinut dânsul, da, dar altfel nu sunt de acord. Parcul ăsta din faţa Primăriei şi oraşul 
Aleşd cred că merită să primească o altă faţă. În primul rând arborii care sunt acolo nu mai sunt 
deloc actuali şi sunt foarte multe reclamaţii în timpul verii se merge cu cărucioarele prin parc 
şi…de la ciori şi de le ăsta…eu cred că oraşul Aleşd şi cetăţenii merită un parc care să dea un alt 
aspect cumulate cu această clădire care, eu sper să nu-mi închei mandatul de consilier până ce 
acest focar de infecţie dintre Primărie şi unitatea asta de lângă, care, pe timpul verii din cauza 
mirosurilor şi nu numai este focar de infecţie şi de aceea zic că vreau  să explic de ce nu sunt de 
acord cu „parcul poate să rămână aşa”. În accepţiunea mea nu poate şi este chiar o ambiţie pe 
care toţi colegii din cadrul grupului sper să mi-o împărtăşească ca la finalul mandatului pe care-l 
avem parcurile din oraşul Aleşd să arate cu totul altfel decât până acum. Sunt şi aşa puţine şi nu 
vreau să repet la nesfârşit dar cred că cetăţenii merită acest lucru. Legat de partea a 2-a… 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ar merita străzile să arate altfel, în primul rând şi după aceea 
parcurile. Parcurile s-au reabilitat, scuze că vă întrerup, de bine de rău aici între blocuri, în faţa 
casei de cultură…” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Eu nu v-am intrerupt…” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dar faceţi aşa un monolog…” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Nu, dar nu am aşa experienţă mare şi îmi pierd şirul…Legat de partea 
cu bursele, iarăşi trebuie să remarc şi nu pot să nu sancţionez lipsa de inconsecvenţă. Dl. Primar 
mi-a luat-o înainte oricum aş fi spus din start, într-un an votăm într-un fel, în alt an altfel, eu zic că 
bursele sunt bine venite, cuantumurile, le-am spus şi celorlalţi colegi la şedinţa de comisie, să ne 
obişnuim ca aceste sume să nu fie ca o baghetă pe care le scoatem, 20-30.000 în referat, am 
văzut că unii colegi au trimis mail cu referatele deşi referatele erau acolo, chiar o directoare a 
cerut suma de 30.000 lei pentru burse deci din punctul meu de vedere cel mai bine îşi cunosc…” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Putem să dialogăm sau păreferaţi monologul!” 
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Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Şi al 2-lea lucru pe care vreau să-l mai spun, iarăşi mi se pare heirupistic 
şi se repetă, faţă de anul trecut când aritmetica consiliului era alta şi s-au forţat atunci nişte sume, 
m-aş fi bucurat dacă ne-aţi putea spune ce s-a făcut cu banii pe care i-am alocat la ultima 
rectificare bugetară pentru care v-aţi luptat, dacă ştiţi să se fi schimbat vreun mobilier în Colegiul 
„Alexandru Roman”? N-am văzut niciun referat, era vorba că se va continua un standard în fiecare 
clasă, nişte dulapuri, am alocat nişte bani. M-aş fi bucurat…că dv. aţi fost iniţiatorul acelui proiect.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, eu pot să vă spun la „Constantin Şerban”. O să vă spun ce s-a 
făcut la „Constantin Şerban”!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Şi eu o să vă spun la „Constantin Şerban”! 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „De ce nu-mi spuneţi de „Alexandru Roman” ?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ba, ştiu, întreb că aţi fost cel care aţi...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Haideţi să nu intrăm în dialog că dv. vă place monologul. Continuaţi!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Am terminat!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Mă bucur că aţi terminat! Dv. tot aţi repetat, mă rog, acuma fiind către 
final de mandat nu mai puteţi spune că sunteţi proaspăt consilier dar în momentul când sunteţi mai 
proaspăt sau mai puţin proaspăt şi faceţi afirmaţii trebuie totuşi să vi le verificaţi deci ceea ce 
priveşte afirmaţia cu inconsecvenţa v-aş ruga să urmăriţi modul în care am votat eu la capitolul 
„burse” încă de când a fost iniţiativa d-lui Mănoiu, cred că şi dv. eraţi consilier, nu? Deci dincolo de 
discuţiile care au fost, urmăriţi şi cum am votat şi atunci m-ai vorbim despre consecvenţă şi 
inconsecvenţă dacă vă trădează alte probleme gen memorie, frunzăriţi procesele verbale. Asta ca 
să lămurim cu inconsecvenţa. A 2-a chestiune, dv. spuneţi că este un mare plus chestiunea cu 
bursele, eu nu l-am sesizat ca fiind un plus, la momentul respectiv argument al d-lui Mănoiu când 
a venit cu această propunere a fost puternic debalansat pentru că exact ce a cerut dânsul se 
adresa ciclului liceal şi argumentul dânsului a fost că prin acest…o modalitate de a atrage elevi din 
alte localităţi, ciclul liceal din oraşul Aleşd. N-am sesizat nicio diferenţă în ultimii 2 ani de când se 
dau aceste burse. Înainte de acordarea lor şi ce este acum, n-am observant ca unul din cele 2 
licee să capete atractivitate. Vă spun, atractivitatea liceelor este dată de calitatea actului de 
învăţământ care se practică şi mai puţin de burse. Acolo unde sunt şcoli bune se plăteşte ca să 
mergi nu primeşti bani ca să te duci. Asta ca idee, că tot aţi adus în discuţie diverse chestiuni. 
Despre parcul din faţa primăriei, nu ştiu ce s-au plâns cetăţenii, după ce tăiaţi arborii ăştia să se 
plângă că nu mai au unde să se aşeze la umbră, ciorile fac parte din peisajul natural, asta este! 
Sunt şi păianjeni în natură, sunt şi multe altele… sunt şi căpuşe, este epidemie de căpuşe, poate 
întrebăm la spital câte cazuri au fost anul trecut şi dacă nu se va repeata şi anul acesta pentru că 
nu am auzit să se fi făcut niciun fel de tratament împotriva lor. Aşa că asta este o chestiune pe 
care vreţi să o vedeţi sau nu. Eu nu văd parcul din faţa Primăriei ca prioritate numărul 1 a 
administraţiei locale. Cred că sunt multe lucruri care ar trebui să fie prioritare. Despre dalarea 
şanţurilor pluviale ar fi fost o chestiune de bun simţ să se întâmple când ele au fost edificate, că nu 
s-a întâmplat, mă rog asta a fost alegerea administraţiei locale, eu am militat consecvent, nu aşa 
inconsecvent cum vi se pare dv. pentru dalarea tuturor şanţurilor care s-au edificat de mult şi care 
este chiar o chestiune de inconsecvenţă dacă vă duceţi pe Horea vedeţi că pe o parte este dalat 
pe alta nu, nu ştiu… or fi greşit cu ceva, habar n-am pe ce criterii se stabilesc unde se pun şi unde 
nu se pun pentru că şanţurile arată exact la fel.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Păi nu aveţi idee dar o spuneţi!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Păi o spun pentru că sunt cetăţeni ai oraşului Aleşd şi trebuie trataţi la 
fel cum pe stânga şi pe dreapta!” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „N-aveţi idee care din ce cauză!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce idee să am?” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Trebuia undeva să se oprească… nu trebuie să acuzaţi pe cineva 
pentru treaba asta!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce să se oprească?” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Dalarea. Că n-a mai fost bani. Dar se va continua!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dv. nu eraţi consilier când s-a votat, e aşa de veche încât n-aveţi ce 
să vă aduceţi aminte, că nu eraţi, eu am făcut apel aici la nişte discuţii şi HCL-uri!” 
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Dl. cons. Lazea Costel: „De consecvenţă şi de inconsecvenţă!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, când faceţi trimitere la chestiuni de genul ăsta, vă rog să le şi 
susţineţi, nu numai să le enunţaţi!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Când o să apuc şi eu...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Da, vă rog, acuma suntem în seria monologurilor, mi-am terminat 
monologul, continuaţi dv.!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Referitor la ce a spus colegul Pavel am dat să se facă un SF de 
expropriere pe acest culoar în concordanţă cu proiectul cu parcul din faţă, că fără parc nu se 
putea face, numa’ pe utilităţi publice deci va fi expropriat ca drum, ca legătură între strada de 
lângă vale şi E60 şi ele trebuie să meargă mânî-n mână, deci aşa am de gând. Întradevăr clădirea 
asta este o ruşine mare aici în centru oraşului, am înţeles că a fost un proces între un austriac şi 
dl. Zenter, cel care stătea pe colţ. Procesul s-a terminat. Noi dacă facem pentru drum, 
exproprierea se face automat.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Vreau şi eu 2-3 cuvinte, colegul meu Cipleu a vrut să transfere doar 
20.000 de la parcuri unde avem sute de mii de lei, în idea că cetăţeanul este mai important să fie 
în siguranţă decât să aibă un design urban foarte şmecher. Ar trebui să avem în primul rând 
drumuri, să putem parca maşinile în faţa porţii fără să ne accidentăm din cauza lipsei dalelor şi 
cred că bugetul o să trebuiescă să fie prevăzut iniţial cu chestiuni de siguranţă, mai apoi lucrăm la 
design şi la parcuri, repet, siguranţa cetăţeanului să fie pe primul plan şi mai apoi desing-ul.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vă rog să verificaţi pe SEAP, achiziţia este făcută pentru străzile care a 
zis colegul nostrum. Mai rămâne pe Arena Sportivă să vedem dacă o să avem vreo 
disponibilitate…se face proiectul, pentru siguranţa cetăţenilor...” 
Dl. cons. Vas Nandor: „700.000 de lei pentru parcuri!!!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „O să vă detalieze...” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Parcarea în faţa porţii…parcarea o faci în curte. De acord?” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Şi cum trec în curte dacă nu am pavaj?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „La tine, cine ţi-a făcut parcare în faţa porţii? Primăria? Ai o parcare în 
faţa porţii!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Nici n-am cerut nimica şi nici n-am...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ai făcut pe domeniul public o parcare!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „N-am făcut parcare. Am amenajat ca să fie frumos.” 
Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul în forma iniţială! Cine este pentru? 9 voturi 
pentru. Împotrivă? 1 împotrivă, Abțineri? 4 abțineri, dl. cons. Lang nu participă la vot.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 9 voturi pentru, 1 împotrivă(dl. Cipleu) și 4 abțineri(d-ra Alb, 
dl. Vas, dl. Caracoancea, şi dl. Jurcuț), dl. cons. Lang nu participă la vot, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr. 29 care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Şi ăsta este un plus că după atâta vreme când în consiliul au fost foarte 
mulţi care votau bugete şi nu trebuia să le voteze, iacătă acţiunea de anul trecut a avut totuşi un 
efect şi mă bucur pentru asta că era anormal ca oamenii direct implicaţi să vină să ne dea lecţii de 
moralitate şi să voteze când nu era cazul.” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Normalitate a Consiliului local!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Şi mă bucur că n-am avut vor de nu ştiu care şi nu ştiu care... ” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Sunt o grămadă aici care votează şi sunt implicaţi, stai liniştit.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Ok, spuneţii, dacă-i ştiţi...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu am venit aici să...tu ai zis să-i dăm pe mâna organelor să-şi facă 
treaba...” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Eu am zis aşa ceva!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ai zis să-i lăsăm pe cei competenţi să-şi facă treaba. Ţi-aduc 
procesele verbale.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre: 
„Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii din unitățile de  învăţământ 
preuniversitar de stat din orașul Aleșd, ciclul gimnazial și liceal, pentru anul școlar 2019.”- inițiator 
primar 
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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! Cine este pentru? 10 voturi pentru. 
Împotrivă?Abțineri? 5 abțineri.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru, și 5 abțineri(d-ra Alb, dl. Cipleu, dl. Vas, dl. 
Caracoancea, şi dl. Jurcuț), astfel adoptându-se Hotărârea nr. 30 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 completării anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Aleșd nr. 
44/2018, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 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...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „La capitolul impozitare în mod consecvent o să-i amintesc d-lui Primar 
că a promis că o să scadă impozitul progresiv nu sub formă de fierăstrău ci sub formă de coborâre 
lină!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Suntem la sala de sport...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „A!!!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 15 voturi pentru.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 31, 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 impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020.-inițiator 
primar.”- inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Revin de unde am rămas, la o intervenţie ratată! Deci aşa cum s-a 
promis şi s-a şi început în primul an, promitea-ţi o scădere progresivă de la 1,3 la 1,1 şi v-aţi oprit.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Şi-n al 2-lea…ne-am oprit...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Şi acum oprirea continuă!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Deoarece onor guvernului actual a scăzut impozitul pe salar de la 16% 
la 10% şi am mărit baza de deducere prin mutarea contribuţiilor şi aşa ne-a înjumătăţit veniturile la 
buget şi pur şi simplu dinamitam bugetul local. Dacă făceam, mergeam mai departe în condiţiile 
care erau la ora respectivă, era o creştere anuală de aproximativ 10% a IVG-ului, n-am ajuns nici 
la nivelul anului 2016 nici cu trecerea la 60% din IVG. În această idee mergeam înainte, în 
condiţiile iniţiale şi acele venituri din impozit pe salar creşteau. Vreau să vă dau un ex.: în primele 
2 luni din anul trecut, când s-a încasat de pe noiembrie şi decembrie am avut peste 550.000 şi în 
martie când s-a intrat pe noua modalitate de impozitare au intrat 228.000, 40% am încasat faţă de 
ce-ar fi trebuit să se încaseze pe 16%. Atât a fost răspunsul meu.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu totuşi insist să vă ajut să vă ţineţi de cuvânt aşa că am să propun 
ca pentru persoane juridice impozitul să fie de 0,9% -amendament la proiect. Să supuneţi 
aprobării, d-le Preşedinte când consideraţi dv., când se termină discuţiile dacă mai sunt…” 
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Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „De un an, jumate de când sunt consilier nu am observant să 
luptăm pentru locuri de muncă în Aleşd, nişte venituri suplimentare, dar venituri suplimentare, doar 
mărim taxe, mărim impozite şi altele. Un exemplu concret, nu ştiu, dar ce s-a întâmplat acum o 
lună la Sarmac, o sută şi ceva de oameni, câţi au fost acolo… În zonă? Nimic! Alţii se zbat să facă 
ceva…Noi? Noi stăm şi ne uităm la soare şi hai să punem impozit pe firme, fără nicio facilitate, că 
fiecare plăteşte impozit. Nu mi se pare normal şi sigur cetăţenii nu sunt mulţumiţi de toate astea. 
Şi revin la un proiect de mai–nainte că n-am vrut să iau cuvântul, toate străzile din oraş sunt 
sparte. Acuma zilnic trec printre blocuri…” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Iacătă şi cele de la Campus s-au asfaltat şi celelalte se vor asfalta că 
nu poţi să introduce apă-canal fără să spargi iar reţelele actuale sunt de 60 de ani şi la o avarie 
majoră riscăm să lăsăm oraşul fără apă şi iar primarul este de vină...” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Este obligatoriu să schimbe conductele că sunt din azbociment.” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Sunt de acord 100% cu ce spuneţi dv. nu sunt de acord cu alte 
lucruri care se încep, se lasă, nu se repară. Numa’ pe Ciocârliei, de 2 ani de zile în permanenţă 
sparge. Haideţi!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Au fost alte magistrale pentru care s-au făcut, şi a fost alimentat la 
Manfredo, unde nu s-a tras căminul de branşament. Cele două...” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Astea nu s-au ştiut înainte când s-a început proiectul!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Alea au fost făcute de către constănţean între timp a ajuns orădeanu, 
ce să-l mai întreb eu pe ăla dacă a ştiut...” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Noi n-avem diriginte de şantier? De la primărie, adică vine cine 
vrea, face ce vrea în Aleşd?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Suntem sub o presiune fantastică şi inspectorul şi-a dat demisia din 
cauza presiunii care s-a făcut asupra lui pentru semnarea situaţiei de lucrări...” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Atunci facem voluntariat cu târnăcopul şi harşeul şi mulţumim 
acelor domni care trimit pe Xşi Y!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu dorm liniştit, cât a stat el aici că nu s-a decontat lucrări fictive. 
Presiunile sunt mari din cauza constructorului. Vreau să vă mai răspund dl. Gogu, nu eraţi dv. 
consilier, găsisem noi un „no names lande”- îi spuneam noi de 13-14 ha pe care am vrut să-l 
întabulăm pe Primărie, negociasem un schimb cu dl. Lup pentru cele 10 ha care le are biserica 
ortodoxă la ieşire din Aleşd, pe partea dreaptă. Onor acel proiect a fost trântit de către grupul dv. 
şi atunci a rămas în aer acest schimb. Între timp a venit alt preot, are altă abordare...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Aţi propus vreun schimb şi a picat?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „V-am spus atunci...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Aţi venit cu nişte combinaţii ilegale!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „N-a fost nicio combinaţie...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Aţi vrut să faceţi schimb cu un teren care este în instanţă! Ştiţi că 
acum este în instanţă? Să-l dăm comisiei locale…” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu este în nicio instanţă, nu are voie să ia mai mult de 50 ha şi el a luat 
cu sutele...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Când se va pronunţa o sentinţă definitivă, atunci!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Apoi am găsit la Cernahora, nici ăla n-a fost bun...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Păi p-ăla de la Cernahora ai vrut să-l schimbi cu ăsta dar era în 
instanţă!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Pe ăsta am vrut să-l schimbăm...În fine! Suntem în negocieri cu un 
investitor cu 8 milioane de euro, fabrică cu mase plastice. Acuma în săptămâna mare să spunem 
câte o rugăciune să vină, încheie un contract cu biserica ortodoxă pentru 4 ha şi o investiţie de 8 
milioane de euro” 
Dacă ne ajută Dumnezeu și reușim…Atâta pot să vă spun! 
Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții…” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Da…Aș vrea să vă citesc în raport de specialitate și zice: „Recomand să 
se facă majorarea taxelor și locale pentru anul 2019 cu nu procent de 10% cu excepția terenului 
intravilan și cele agricole extravilan cu 10%” din care 4,6% rata inflației și 5,4”, de la noi. Atâta timp 
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cât noi avem clădiri date în administrație, gratuită la instituții care au ministerele lor. Să le poarte 
de grijă, vorbesc de poliție și jandarmerie (avem la proiectul 8) nu cred că trebuie să majorăm 
impozitele decât cu cota obligatorie de 4,6% și nu spun mai mult.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este inflația pe 2 ani, de fapt este pe 2020, a fost 4,6 pe 2018 cu 2019 
este exact 10%, nu avem un arierat în direcția aceasta. Credeți-mă că veniturile în urma măriri 
salariilor în construcții au crescut preţurile cu aproape 15%. 
Dl. cons. Vas Nandor: „Eu cred că trebuie să ajutăm cetățenii și nu instituțiile, astea care au 
ministere.” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Am și eu o întrebare: Şi aseară, unul dintre colegi a trecut așa ușor 
peste această frază: „Trebuie să majorăm cu procentul inflației.”Ăla nu și-l asumă nimeni? De ce 
nu a fost inflația ca și acum 2-3 ani sau deflația și atunci nu măream.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Nu am stabilit-o eu!” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Păi atunci, știți cum ? Încercați să fiți așa într-un balon din ăla 
…asumaţi-vă… i-a spus dl. Primar colegului că datorită lipsei de predictibilitate care este la 
momentul actual că în fiecare lună schimbăm ce nu ne convine, efectiv nimeni nu poate să-și facă 
un plan, nu pe 5 ani nici măcar pe 2 ani. Sunt eu vinovat că inflația a ajuns la 5%?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dl. Pavel acum ai făcut o intervenție politicianistă, el exact asta a spus 
că ăia, 5% este inflația, obligatoriu, conform legii. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Pe desfășurătorul care l-am primit de la finanțe impozitul pe venit este 
supraevaluat cu cel puțin 500.000 lei iar la impozitele și taxele locale este cu 30% supraevaluate 
nu putea face mai mult de 4000, ei ne-au pus 4900 că am făcut anul trecut 4500 că am executat 
toate arieratele și toate ce ne-a pus curtea de conturi și ei ne-au pus așa, 10% ca și cum ar crește 
orice cu 10% așa din aer. Iacătă că sunt probleme cu IVG și acum am încasat 500 într-o lună dar 
sunt curios cât o să încasăm.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „La celelaltă categorie avem o creștere de 20%.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Acolo este o inadvertență în Codul Fiscal, vedeți terenurile din oraș 
sunt cu mult mai mici, dl. vice vă poate spune mai multe că a studiat.” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Terenurile din oraș, intravilan, sunt cu mult mai ieftine decât 
extravilan ceea ce eu zic că nu este normal.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Nici mie nu mi se pare normal ca viceprimarul să zică: „mă bucur că 
creștem cu 20%”.” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Nu că ne bucurăm, ci egalizăm.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nici vorbă, ci egalizăm, nici așa nu ne-am apropiat.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „M-aș bucura să scoatem impozitele, nu să le creștem.” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Impozitul de la extravilan nu poți să le scoți.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ca să acoperi șanțurile să scazi impozitele, nu se poate așa ceva.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Cheltuieli pe proiecte tehnico-științifice, zeci de milioane. 
Preşedintele de şedinţă: „Alte discuții…” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Nu am terminat, amendamentul- să rămână 4,6 creșterea taxelor și 
impozitelor, doar 4,6%. Dacă vreţi să supuneţi…” 
Preşedintele de şedinţă: „Atunci vom supune la vot pe rând amendamentele: Primul 
amendament a fost adus de dl. Cipleu, care va avea scăderea impozitului de la 1,1 la 0,9 pentru 
persoane juridice.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot. Cine este pentru? 6 voturi pentru, 9 abțineri. 
Amendamentul a căzut!  
Amendamentul d-lui Vas Nandor, adică creșterea să rămână doar cu inflația. Cine este pentru? 5 
voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri. Și acest amendament a căzut.” 
Dl. Vancea Daniel: „Nu m-ați putea lăsa pe mine cu o mică problemă la taxe și impozite?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Nu!” 
Dl. cons. Urs Tiberiu: „Este ședință de Consiliu local.” 
Dl. Vancea Daniel: „O să vă spun ce am pățit eu ca şi cetățean!” 
Preşedintele de şedinţă: „La final o să puteți! Supunem la vot proiectul în forma inițială. Cine 
este pentru? 10 voturi pentru. Împotrivă? 2 împotrivă, 3 abțineri. 
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Proiectul de hotărâre a fost votat cu  10 voturi pentru, împotrivă? 2 împotrivă(dl. Cipleu și dl. Vas), 
3 abțineri(dl. Caracoancea, d-ra Alb și dl. Jurcuț), astfel se adoptă Hotararea nr. 32, 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 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 48/28.10.2004 privind atribuirea unui 
spațiu pentru Postul de Jandarmi 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...” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Nu sunt de acord să facem asemenea cadouri instituțiilor gen Poliție și 
Jandarmerie.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Dl. coleg aici s-a făcut un fel de troc în interesul spitalului. Este vorba de 
mutarea jandarmeriei, sus.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Cu spitalul n-am nimic, jandarmii au stat și vor sta gratuit.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ei predau o încăpere la spital.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Asta-i problema preiau alta, tot gratuit.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot. Cine este pentru? 14 pentru și 1 abținere 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 14 voturi pentru și o abținere(dl. Vas), astfel se adoptă 
Hotararea nr. 33, 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 darea în administrarea Spitalului orăşenesc Aleşd a unui spaţiu situat 
la parterul clădirii CLA 2, imobil înscris în domeniul public al 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. cons. Cipleu Leontin: „Eu nu sunt de acord cu proiectul ăsta, nu am fost de acord nici cu 
altele în respective clădire pentru că am așteptat ori de câte ori s-au eliberat săli în respectiva 
clădire aflată în imediata apropiere a localului în care-și desfășoară cursurile clasele: clasa 
pregătitoare-clasa a-IV-a a Liceului Teoretic „Constantin Șerban”care nu au nici la ora actuală o 
sală în care să-și desfășoare activitatea de educație fizică. Și în mod repetat în acest corp de 
clădire unde copii au acces nici măcar nu trebuie să iasă în stradă, am solicitat pentru Liceului 
Teoretic „Constantin Șerban” să amenajeze o cameră cât de mică, cred că este altceva pentru 
activitățile acestea decât în sala de clasă. Bineînțeles, temporar până se rezolvă problema în alt 
mod. De aceea, nu sunt de acord cu respectiva atribuire, solicit să fie dată pentru desfășurarea 
orelor de educație fizică pentru clasele pregătitoare-aIV-a.” 
Dl. cons. Urs Tiberiu: „Până la ora asta spațiile nu au fost ocupate, se puteau cere.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Au fost ocupate, că tocmai am votat că le luăm de la Jandarmi. Dacă 
nu au fost efectiv…de facto erau ocupate de jandarmi. 
Dl. primar Todoca Ioan: „Deci în internatul de fete, acolo sunt o grămadă de încăperi.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dl. Primar și dv. sunteți mai nou ca și colegul, dar vă poate confirma 
d-ra Scorțe că este aici, că aceeași fentă s-a făcut când s-au închiriat cele 2 săli Asociației „Sarai”. 
Avem spațiu în internat, n-avem sațiu în internat, este numai o fentă, vă spun eu! 
Dl. primar Todoca Ioan: „Aveți răbdare să se semneze acel contract de finanţare pe POR care a 
fost trimis înapoi de la București de la semnat.” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu am foarte mare răbdare deja 2 copii ai mei au terminat clasa 
pregătitoare-a IV-a mai este puțin și termină și al 3-lea dar…cu răbdarea treci marea dar trece și 
… omului.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Dacă intră la finanțare facem din centala termică...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Cu centrala termică, știți că m-am enervat?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Știți cum a picat.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu știu cum a picat dar eu știu cum ați făcut și acolo, eram în mijlocul 
unei acțiuni, ați venit și mi-ați spus că este prins în alt proiect. Acum, veniți să-mi spuneți de 
centrală termică. Aceleași fente, m-am săturat!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu nu fentez.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „E, nu fentați! Nu mă faceți că spun alte mai dure. Lasați-le așa! Nu 
mai găsiți soluții de-astea care au fost fumate. Astea sunt soluții care au fost fumate.” 
Preşedintele de şedinţă: „Vom trece la vot. Cine este pentru? 13 pentru, 1 împotrivă și o 
abținere.”  
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă(dl. Cipleu)  și o abținere(dl. Vas), 
astfel se adoptă Hotararea nr. 34, 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 stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în 
cazurile de violență domestică.”- 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 trecem la vot. Cine este pentru? 
Unanimitate.” 
Proiectul de hotărârea fost votat cu 15 voturi pentru, unanimitate prezentă astfel se adoptă 
Hotararea nr. 35, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: „ Prezentarea de către SPAS  a 
raportului semestrial privind activitatea asistenților personali.” 
Preşedintele de şedinţă: „Rog pe domnul Vancea, dacă are ceva ...”  
Dl. Vancea Daniel: „S-au încheiat toate proiecte? Mulțumesc concetățenilor mei de la Consiliul 
local că cetățeanul trebuie să ceară voie să ridice o problemă în Consiliul local. Sunt chiar ofticat 
pentru treaba asta, că nu poate să vină cineva să ridice o problemă sau să-și spună o părere. Eu 
ce voiam să vă spun vis-a-vis de impozite și taxe: Cetățenii orașului Aleșd, concret un exemplu 
trecut de mine acum 2 zile: proprietarii unui autoturism doreşte să-l vândă, la momentul vânzării 
au nevoie de un certificat fiscal eliberat de Primărie care cu stupoare am constatat că costă 10 lei, 
asta în condițiile în care fiecare își plătește impozitul pe respectivul bun și nu pot să înțeleg cum 
trebuie să plăteasc 10 lei pentru un certificat fiscat în condițiile în care eu am plătit impozitul. Nu 
mi se pare normal și asta mă gândeam să vă propun, să eliminaţi niște taxe de-astea care cred că 
sunt și ilegale dar nu vreau să mă pronunț acum. Dar oricum este anormal, ca să-mi dați o dovadă 
că am plătit impozitul, nu trebuie să plătesc 10 lei, trebuie să mi-o dați, că de aceea v-am plătit 
impozitul. ” 
Dl. cons. Urs Tiberiu: „Se pare că acea taxă de 10 lei este o taxă de urgență pe care tu ai 
solicitat-o.” 
Dl. Vancea Daniel: „Poftim? Mă faci să mă duc după chitanță. Nu! Este o taxă pentru eliberarea 
certificatului fiscal de 10 lei, tare mi-e că e ilegală dar dacă m-ați pornit acum o să mă și interesez 
cât este la locul ei această taxă. 
Dl. cons. Lazea Costel: „Anul trecut nu era?” 
Dl. Vancea Daniel: „Eu nu am propus nicio taxă numa’ cu cititorul de card am avut treabă.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Mi-a spus colegul de la ... că ți-a zis și ai făcut plata cu cash.” 
Dl. Vancea Daniel: „Spune colegului că nu am plătit cash ci on-line și nu am cerut numai pentru 
mine ci pentru toată lumea.” 
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Dl. cons. Gal Cristian: „Cel puțin cel care a solicitat să plătesc cu cardul, nu cash, cel de la 
impozite și taxe, a zis. 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Propun să analizați și să inițiați un proiect să transformăm orașul Aleșd 
într-un paradis fiscal așa cum își doresc unii colegi fără plată la parcări și fără taxe, impozite, fără 
absolut nimic.” 
Dl. Vancea Daniel: „Și să scrieți acolo că cetățenii nu au voie să vină la ședința de consiliu, nici 
să ridice cuvântul. 
Preşedintele de şedinţă: „Ați a avut cuvântul.” 
Preşedintele de şedinţă: „Declar ședința încheiată!” 
 
Președinte de ședintă,                                                                     Secretar, 
Varadi Zsolt                                                                                      Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 


