
CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 17.05.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 255 din 13.05.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

local Aleșd, este dl consilier Vancea Viorel. La şedinţă sunt prezenţi un număr de 16 consilieri 
din cei 17 în funcție, 1 absent nemotivat dl. Jurcuţ Călin. 
Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua! Dragi colegi sunteți invitați la ședința extraordinară a 
Consiliului local convocată prin dispoziția primarului numărul 255 din 13.05.219. Înainte de a 
intra în ordinea de zi supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 23.04.2019. Cine este 
pentru? Unanimitate. 15 voturi pentru şi o abţinere(dl. Vancea V.).  
Procesul verbal al ședinței ordinare din 23.04.2019 a fost votat cu 16 voturi, unanimitate 
prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 36 care face parte integrantă din prezentul proces 
verbal. 
Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local Aleşd din 17.05.2019: 
1.Proiect de hotărâre privinda probarea Devizului General actualizat din Studiul de fezabilitate 
pentru utilități publice la blocul de tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu alei, 
parcări și spațiu verde. 

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 100/2017, inclusiv a titlului care 
va avea următorul cuprins:”Aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în valoare de 
820,41 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Porţi deschise 
pentru cultură şi tradiţii în Europa” (Open Doors for Culture and Tradition in EUrope, acronim: 
ODCTEU), depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, 
Axaprioritară 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul 
specific 11/b2- Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi 
instituţii”. 

Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi...dacă mai are cineva...Supunem la vot ordinea 
de zi. Cine este pentru? Unanimitate.”  
Ordinea de zi se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr. 37 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă– trece la proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privinda probarea Devizului General actualizat din Studiul de 
fezabilitate pentru utilități publice la blocul de tip ANL și amenajarea terenului aferent blocului cu 
alei, parcări și spațiu verde.”- inițiator primar 

Preşedintele de şedinţă: „Discuţii…  
Dl. primar Todoca Ioan: „Deci ANL-ul a scos la licitaţie acel bloc de 16 unităţi locative, nu s-a 
prezentat nimeni, Sf-ul era făcut pe standard de cost respectiv acea hotărâre de guvern din 
2010 care s-a abrogat, au refăcut şi ei devizul general actualizat şi ne-au cerut şi nouă să 
refacem devizul şi probabil în lunile următoare va fi iar scoasă la licitaţie.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „O întrebare, dacă se poate: Este o linie aeriană acolo, aia când se 
mută?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „S-a mutat deja.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu electrică, este alta.” 



Dl. primar Todoca Ioan: „A, de RDS, nu este o problemă, aia oricând poate fi mutată, este 
subţire.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu este aşa subţire, dar mă rog…” 
Dl. primar Todoca Ioan: „E RDS, o vor muta oricând. Atunci va fi băgat în PT şi se fac 
procedurile de licitaţie şi poate se va prezenta cineva! ” 
Preşedintele de şedinţă– Cine este pentru? Unanimitate. 16 voturi pentru. ” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 38, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la proiectul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: “Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 100/2017, inclusiv a 
titlului care va avea următorul cuprins:”Aprobarea participării și a contribuției Orașului Aleșd, în 
valoare de 820,41 EURO, reprezentând co-finanțarea de 2 % pentru proiectul intitulat ,,Porţi 
deschise pentru cultură şi tradiţii în Europa” (Open Doors for Culture and Tradition in EUrope, 
acronim: ODCTEU), depus spre finanțare în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, 
Axaprioritară 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni, obiectivul 
specific 11/b2- Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi 
instituţii”. 

Preşedintele de şedinţă: „Discuţii …dacă sunt! 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este vorba de un proiect european unde noi am fost primii sub linie, 
cel făcut cu oraşul înfrăţit cu localitatea Kaba din Ungaria făcându-se economii în urma licitaţiilor 
care s-au făcut la cei dinaintea noastră, au făcut economii şi a fost primit proiectul nostru. Am 
primit mail cu acest lucru, ni s-a cerut să completăm hotărârea de consiliu, este cu 0,4 euro mai 
mult finanţarea. În rest proiectul este acelaşi pe care l-am mai votat.” 
 
Preşedintele de şedinţă– „Dacă mai sunt discuţii…Cine este pentru? Unanimitate prezentă, 16 
voturi pentru.  
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 39, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Cu acestea declar şedinta încheiată!” 
 
 
          Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar, 
          Vancea Viorel                                                                            Lauran Nicoleta                                                                                                             
 
 
 
 


