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CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 28.02.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 119 din 22.02.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este dl. consilier Pavel Ovidiu. La şedinţă sunt prezenţi un numar de 
17 consilieri din cei 17 în funcție. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine aţi venit la ședința ordinară a Consiliului local convocată 
prin dispoziția primarului numărul 119 din 22.02.219. Înainte de a intra în ordinea de zi 
supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din luna ianuarie. Cine este pentru? 17 
voturi pentru, unanimitate.  
Procesul verbal al ședinței ordinare din 29.01.2019 a fost votat cu 17 voturi pentru, 
unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 8 care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal. Conform materialului primit fără a mai da citire ordinei de zi, să supunem la 
vot ordinea de zi a şedinţei ordinare de azi. Dacă cineva mai are ceva de adăugat?” 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd din 28.02.2019: 
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 aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între orașul 
Aleșd și Inspectoratul de Poliție Județean Bihor – Poliția orașul Aleșd.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Pieței agroalimentare și a Pieței de animale.-inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare la 
consumatorii casnici și asociațiile de proprietari.-inițiator primar 
5.Proiect de hotărâre privind completarea inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al orașului Aleșd cu terenuri cu destinație forestieră.-inițiator primar 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor 15, 19, 20, 22, 39, 50 și 52 din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd.-inițiator primar 
7.Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării pozițiilor 34 și 41 din inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al orașului Aleșd.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării pozițiilor 45 și 46 din inventarul bunurilor 
care aparțin domeniului public al orașului Aleșd.-inițiator primar 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din 
studiulde fezabilitate pentru proiectul de investiție: ”Drum de acces la stația de sortare 
deșeuri Aleșd, jud Bihor” și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate 
privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.-inițiator 
primar 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 17 voturi 
pentru. Unanimitate.”  
Ordinea de zi se votează cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel adoptându-se Hotărârea 
nr.9 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 favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Eu aş vrea să sintetizez amendamentele ce au fost propuse care 
doresc să le supuneţi la vot, pagina 5, articolul 7, punctul 1-taxă pentru 30 minute de 
staţionare-1 leu/oră, la pagina 11...” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dacă este de 30 de minute, este unu pe oră?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „1leu/30 minute, scuze! Aveţi dreptate! Pagina 11, la articolul 27 
adăugăm punctul „g”-nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi marcajelor de parcare, s-
a pus problema de către colegul Vas că mulţi încalcă marcajele, o grămadă de locuri se 
ocupă greşit, deci intră punctul „g” şi la pagina 12, articolul 34, punctul 2 era greşit 48 ore, 
se introduce 15 zile de la data întocmirii procesului verbal, să se poată achita amenda. ” 
Preşedintele de şedinţă- „Alte discuţii, dacă mai sunt?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Referitor la încălcarea liniilor ăstora, poate fi interpretabilă, vă dau 
un exemplu: parchează unul pe mijloc, pe toţi ceilalţi îi mută în dreapta, ăla pleacă, pe cine 
iei la rost?” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Unde aţi văzut aşa ceva?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Uite acum, la Primărie, unde am parcat eu, parchează unu şi 
pleacă, îl găseşti pe al 3-lea care nu este vinovat, ce faci? Îl amendezi pe ăla? După 
părerea mea, nu-i corect!” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Şi atunci este corect să ocupe două locuri?” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „Nu-i corect!” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Pe unde am văzut, nu există aşa ceva, se păstrează locul ăsta şi 
se parchează mai departe. Unde nu sunt marcaje şi doar îmi imaginez, este altceva.” 
Preşedintele de şedinţă- „Eu ce vreau să spun, este a 2-a sau a 3-a oară când acest 
regulament…văd că privim doar latura negativă a acestui regulament în loc să privim spre 
latura pozitivă. Acuma situaţii vor fi „n” şi acelea le va rezolva practica respectivă. De când 
s-a iniţiat acest proiect scoatem în evidenţă latura negativă. Nu ştiu dacă ăsta este scopul 
regulamentului.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „L-am făcut de 15 luni şi de atunci tot îl amendăm dar în 
fine…idea este că este un proiect benefic pentru Aleşd, încurajează circulaţia pe jos, 
circulaţia cu bicicleta, se face ordine în oraş şi creăm locuri de parcare pentru persoanele 
care vin să-şi rezolve o problemă. Vă dau exemplu: parcarea din centru: 70% este ocupată 
de cei care lucrează, care blochează 8 ore parcarea. Aceştia pot lăsa maşina în parcarea 
mare de dincolo şi pot veni 50 m pe jos. Pot fi stimulaţi să-şi lase acolo maşina şi să vină pe 
jos şi să lase locuri libere pentru cei care vin în oraş. Chestia cu o jumătate de oră a fost 
bună că mulţi îşi rezolvă problema în oraş într-o jumătate de oră.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „După părerea mea încurajarea circulatului pe bicicletă se face 
dacă le facem pistă de biciclete.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Din păcate oraşul este aşa de înghesuit şi datorită lipsei 
cadastrului, nu am putut aplica pe mobilitate urbană deloc, vedeţi că-s “chinurile facerii”, 
încetu’ cu încetu’ reuşim să cadastrăm oraşul cu poticnirile de rigoare, mai sunt Cf-uri în 
neregulă şi după cum ne spunea dl. Boloş la o întâlnire, pregătiţi-vă de-acuma pentru 
exerciţiul următor, prin această cadastrare ne pregătim pentru exerciţiul următor.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dacă-mi dați voie, mi-ați ridicat mingea la fileu referitor la 
cadastrare, la ultima ședință v-am solicitat să rezolvați problema parcărilor de domiciliu, una 
din cele mai arzătoare și am avut impresia după proiectul pe care l-ați comunicat că ați 
făcut-o numai ca să o faceți. S-au identificat o grămadă de locuri de parcare, le-ați pus cu 
altă culoare, hai că poate-i păcălim pe ăștia să voteze. Acele locuri...la comisie l-am întrebat 
pe arhitectul șef dacă acele locuri de parcare urmează a fi stabilite pe domeniul public? Am 
înțeles de la arhitectul șef că nu prea există acolo domeniu public.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Acelea sunt locuri propuse nici măcar nu le-am băgat, sunt 
separat, am identificat 199 de locuri.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aceea v-am solicitat, nu le-ați rezolvat! Nu le-aţi rezolvat, eu v-am 
dat tot concursul să se rezolve chestiunea asta.” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Care sunt certe și ferme,199 vi se pare nesemnificativ sunt pe 
domeniul public. Cele 147 propuse nu sunt. Ați zis: „mai adăugați un pic.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu un pic, să vă apropiați de cifra necesară. Azi am avut o 
discuție cu city managerul orașului Aleșd aici în fața Primăriei, din discuții încercând să 
identificăm soluții, mi-a spus o chestie care m-a lăsat mască: „D-le, stai un pic ca să 
parchezi în Aleșd este un privilegiu”! Eu nu sunt de acord că este un privilegiu să ai parcare 
de domiciliu. Atâta vreme cât plătești impozit local pentru mașina aia?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Ai văzut vreo mașină care să nu aibă unde parca în orașul 
Aleșd.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Am văzut și multe parcate haotic.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Păi de aceea am făcut acest regulament.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Și acolo între blocuri trebuie găsită o soluție să fie loc pentru toată 
lumea.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Singura soluție ar fi să radem spațiul verde... nu mi se pare 
corect să barberim spațiul verde, să facem parcări.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu trebuie să bărbieriți cu totul spațiile verzi și mai este un aspect, 
nu aveți inventarul spațiilor verzi. Ați spus acum 1 an și jumătate că este public, pe site-ul 
primăriei și nu l-am văzut.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Odată publicat acest inventar, din acel moment nu se mai poate 
modifica. Avem aceste proiecte europene pe care trebuie să le derulăm.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Cum să le derulați dacă nu cadastrați!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Cum să le cadastratez, toată ziua cadastrez, și voi mi le picați.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Aveți azi pe ordinea de zi cadastrări?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Sigur că da!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „N-aveți nicio cadastrare.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Unul care începe la mijlocul străzii, să zicem că ar fi legat de…” 
Dl. cons. Dubău Călin: „N-aveți nicio cadastrare, aveți niște clarificări legate de înscieri la 
domeniul public dar nicio cadastrare.” 
Preşedintele de şedinţă- „Haideți să vorbim strict la proiect.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Da, strict la proiectul ăsta, v-am zis care-i problema. Nu ne 
apucăm să fircălim locuri de parcare.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu numiți dv. fircălituri munca altora, că s-a muncit la proiectul 
ăsta.” 
Preşedintele de şedinţă- „Eu v-am spus și la ședința trecută și o să vă spun și azi, dar ce 
doriți dv. eu vă spun că nu există comunitate în țara asta și nu numai, în care să poți egaliza 
numărul în condițiile în care o familie a trecut de la o mașină la 2-3, unde se poate ține 
pasul cu așa ceva? 
Dl. cons. Dubău Călin: „Dl. coleg, eu nu sunt de acord cu această filozofie că o parcare de 
rezidență este unprivilegiu.” 
Preşedintele de şedinţă- „Poate a fost o discuție privată, poate nu mai recunoaște discuția 
asta.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Este problema lui dacă nu mai recunoaște dar este city managerul 
orașului.” 
Preşedintele de şedinţă- „Haideți să discutăm strict pe… 
Dl. cons. Dubău Călin: „Strict pe proiect.” 
Preşedintele de şedinţă- „Mai sunt discuții…să trecem la vot.” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Numărați, pentru amendament sau pentru proiect?” 
D-na secretar Lauran Nicoleta: „Deci amendamentele sunt ale inițiatorului deci se votează 
proiectul cu amendamente!” 
Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul cu amendamentele inițiatorului. Cine 
este pentru? 11 voturi pentru.  Abțineri? 6(dl.Vas, dl.Dubău, dl.Cipleu,d-ra Alb, dl. Jurcuț, dl. 
Vancea).” 
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Proiectul de hotărâre a fost votat cu 11 voturi pentru și 6 abțineri(dl.Vas, dl.Dubău, 
dl.Cipleu,d-ra Alb, dl. Jurcuț, dl. Vancea) astfel nu se adoptă hotărârea.” 
Dl. cons. Vas Nandor: „Da, întradevăr amendamentele le-am făcut eu cu o scurtă 
precizare, eu nu votez numai pentru mine ci pentru cetățeni, 2 lei preț de parcare/oră este 
mult.” 
Dl. cons. Joldea Ioan: „S-a votat! Trebuie să fim și consecvenți dacă…” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între 
orașul Aleșd și Inspectoratul de Poliție Județean Bihor – Poliția orașul Aleșd.”- inițiator 
primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
          Comisia Juridică – aviz favorabil, cu un amendament, s-a corectat. Să fie în hotărâre 
și darea în folosință.”  
D-na secretar Lauran Nicoleta: „O să citesc art.1: „Se aprobă darea în folosinţă gratuită 
către IPJ Bihor-Poliţia oraşului Aleşd a unei staţii client pentru monitorizare video şi a unui 
televizor LCD 49” şi încheierea unui protocol de colaborare între oraşul Aleşd şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor- Poliţia oraşului Aleşd, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...Dacă nu… Cine este pentru? Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 10, 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 modificarea art. 23 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Pieței agroalimentare și a Pieței de animale.”- 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: „Un amendament cu care au fost de acord toţi colegii ca duminica 
să se deschidă la 8, nu la 7 pentru că este prea dimineaţă. Cam toate comisiile au fost de 
acord.  
Preşedintele de şedinţă- „Mai este ceva? Dacă nu, supunem la vot! Cine este pentru? 17 
voturi. Unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 11, 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 ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare la 
consumatorii casnici și asociațiile de proprietari.”- 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: „Aici am eu câte ceva de spus. Pentru majorare la Salubri o să 
vă spun şi de ce voi vota împotrivă, am avut o scurtă discuţie şi cu managerul interimar 
,aseară la comisie. I-am spus că-i apreciez eforturile. Nu apreciez că-i ferm pe poziţie 
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pentru a nu participa la selecţia pentru noul manager. Nu sunt de acord cu majorarea asta 
de 35%, i-am spus şi dânsului şi vă spun şi dumneavoastră, pentru că nu este încă 
rezolvată problema. Cel puţin din aprecierile mele, cel puţin 100.000 lei a pierdut firma din 
aventurile alea cu depozitatul ilegal al deşeurilor în sensul că nici până la data asta nu s-a 
stabilit cine este vinovat, de asta dl. manager vorbea de un audit extern care se doreşte de 
un an dar nu s-a materializat nici măcar intenţia. Acuma s-ar fi găsit cineva şi vrea după un 
an de zile să facem un audit când tu să pui piatră de temelie a acţiunilor tale viitoare 
rezultatul auditului? Mi se pare mult! Aseară am avut o discuţie relativ în contradictoriu, pe 
mine mă interesează în interiorul societăţii cine ar fi facilitat sau chiar complice la ceea ce s-
a întâmplat acolo! El zice că dl. manager şi-a dat demisia, deşi l-am mai plătit vreo 2 luni de 
zile după ce şi-a dat demisia şi-a plecat! Nu ştiu cine de la staţia de sortare a plecat… şi 
iacătă cum rămâne comunitatea din Aleşd cu 100.000…v-am zis părerea mea pentru că 
75.000 sunt amenzi efective, cele din procesele verbale de constatare. Eu zic că cel puţin 
20.000 lei a costat aducerea suprafeţelor la starea solicitată de Garda Naţională de Mediu 
ca să nu mai spun de plăţile nejustificate, pentru că cel care a avut contract, care trebuia să 
ducă deşeurile acolo unde trebuie înseamnă că a încasat sume necuvenite că nu şi-a 
realizat sarcina de serviciu dacă facem socoteala este peste 100.000 lei. Acuma să vin şi 
să cer o majorare cu aproape 2 lei/persoană fizică, plata tarifului de salubrizare, ceea ce 
dacă, 10.000 de persoane ar veni 18.000/lună, adică 116.000 lei.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Între 5 şi 6000.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă sunt între 5 şi 6000 reprezintă cuantumul acestei majorări 
şi pe 2 ani ceea ce s-a cheltuit pentru deşeuri ilegale şi care îmi pare rău să o constat dacă 
vreţi puteţi s-o faceţi şi dv. la ora actuală este rezultat „0” pentru că mi s-a spus că baza 
oricărei acţiuni viitoare…odată că se aşteaptă sentinţa pentru că au fost contestate 
procesele verbale de constatare, mă rog domnul manager care are şi pregătirea de jurist, 
ne-a spus că are toate şansele să le piardă, deci mă rog, este un demers necesar dar nu 
sufficient să vină un audit şi între timp noi trebuie să acoperim nişte găuri. Eu asta o văd ca 
o gaură făcută de unii din banii cetăţenilor din Aleşd. Foarte simplu şi dacă plătesc 5-6000, 
mulţumesc că mi-ai făcut precizarea, 5-6000x2 lei/lună creşterea asta este 120.000 lei.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „A fost o licitaţie în 2018, a fost un câştigător...” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Bun! Ca să-mi duc idea până la capăt. Câştigătorul a venit , a 
câştigat contractul şi acum vine şi îmi cere majorare după nici un an.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Ştii din ce cauză?” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Lasă-mă să-mi duc idea până la capăt, eu nu sunt de acord cu 
majorarea, cuantumul ăsta seamănă izbitor cu sumele ilegalităţilor produse încă nu se ştie 
de cine din cadrul firmei după un an de la săvârşirea şi constatarea faptelor. Dacă după un 
an de zile nici nu ştim, nici nu vrem, şi aşteptăm să vină un terţ care numa’ nu vine, nici nu 
vine auditul ăsta înseamnă că în  timpul ăsta ne recuperăm banii de la cetăţenii oraşului 
Aleşd, cu asta nu suntem de acord. Facă bine unitatea să-mi demonstreze că a făcut toate 
eforturile, dar consistente, nu de-astea de… ca să recupereze paguba şi atunci sunt de 
acord să discutăm de orice alte chestiuni de natură economică. Dar atâta timp cât tu tratezi 
pierderile pe care le creezi, cu uşurinţă, să nu mai zic cu nesimţire, după un an nu s-a făcut 
niciun demers real. Că urmează, că sunt nişte paşi dar nici măcar prima procedură nu s-a 
făcut, nimeni nu a venit în faţa unei comisii de disciplină. Am avut ocazia să întreb aseară, a 
zis că şi-a dat demisia şi a plecat acasă. Hai să dăm gaură pe unde suntem şi să plecăm 
acasă şi după aceea să şi-o însuşească! Cine? Că de aceea mie nu mi se pare normal 
această…deci din punctul ăsta de vedere nu sunt de acord să se majoreze tariful pentru că 
nu am văzut niciun demers serios de la cei care l-au creat, că sunt foşti, actuali angajaţi sau 
colaboratori ai firmei şi a 2-a chestiune, având în vedere că cel care propune această 
majorare nu are niciun gând să participle ca şi candidat la postul de manager, ăsta ar fi un 
cec în alb pentru nu ştiu cine! Poate vine fostul manager, poate vine dl. Sava înapoi! Nu, eu 
vreau ca domnul care va fi următorul manager la această unitate să vină să discutăm aici 
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că aşa a venit şi dl. Sava, ăla care ne umplea de bani dacă voiam noi şi ne-a umplut de 
gunoaie că aşa a vrut el, şi a plecat. Deci sunt absolut împotriva acestui proiect pentru că 
nu mi s-a dovedit sub nicio formă că ceea ce am solicitat eu şi împreună cu dv., nu s-a făcut 
absolut nimic, managerul şi-a dat demisia din firmă şi mai este unul în concediu medical şi 
urmează şi ăla să-şi dea demisia. Atâta timp cât tratăm în felul ăsta problemele şi nu ne 
îndreptăm împotriva celor care au creat nişte pagube mi se pare normal că oricine poate să 
creeze nişte pagube apoi îmi dau demisia şi plec acasă şi m-apuc de altceva! Nu! Asta nu-i 
o atitudine care să fie normală pentru SC Salubri care este 100% a Consiliului local. Dacă 
era a altcuiva, m-ai ziceam.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Vreau să vă spun că aveţi 2 reprezentanţi la Salubri.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „N-avem niciunul că i-a selectat o firmă independentă.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu! Aveţi 2 reprezentanţi acolo, PNL-unu, UDMR-unu şi unul 
tehnocrat.” 
 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Deci PSD-ul este majoritar! Nu mă ispitiţi! Aveţi consilier 
personal pe fostul manager de la Salubri.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Hai să vorbim pe rând.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, dar când aud prostiile astea… „că aveţi”.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Nu, dv. sunteţi deţinătorul adevărului absolut. Deci este auditul 
pe 2018 făcut de auditul primăriei, o să-l semnăm şi o să-l transmitem. Acum a cerut actele 
pe 2017 care vin foarte, foarte greu că a cerut şi parcă frânează cineva şi din interior. 
Pentru 2018 este făcut, va fi predat Consiliului de Administraţie ca să-l studieze şi să ia 
măsurile de rigoare iar mărirea de preţ nu e nici din voinţa actualului manager, este o 
ecotaxa de 300 lei/tonă care în euro este de 7 euro, care trebuie adăugată. 85 era 
depozitarul până în decembrie, acum este 115, plus a crescut salariul minim cu 10% toţi 
muncitorii ăia trebuie plătiţi de undeva.” 
Preşedintele de şedinţă- „Aş avea o observaţie…” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Aici discutăm economic, doar economic nu am alte gânduri, doar 
economic, acei 30 lei de la 85 la 115 sunt 30 lei pe care trebuie să-i pui de undeva. Pe cel 
care e în momentul de faţă îl interesează să meargă mai departe nu din alte considerente. 
Nu din alt motiv ci pentru că doreşte să aibă loc de muncă şi în continuare. Mulţumesc!.” 
Preşedintele de şedinţă- „Şi eu am vrut să spun din material, din ce m-am documentat 
puţin, asta vreau să scot în evidenţă faţă de colegul, care sincer nu ştiu de ce trebuie să 
amestecăm merele cu perele nu că nu i-aş da dreptate pentru ce a susţinut dar nu cred că 
era cazul în cadrul acestui proiect avea la bază numai şi numai argumente matematice, să 
discutăm de partea aceea, încă o dată am votat toţi aici aceea rezoluţie nu am primit încă 
un răspuns.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nici n-o să-l primiţi!”  
Preşedintele de şedinţă- „Mi se pare puţin deplasat ca chestiunea aceasta să o punem în 
balanţă cu ceea ce aţi spus dv., să amestecăm mere cu pere. Încă o dată, haideţi să 
supunem la vot.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Mie să-mi spuneţi, economic vorbind, de unde s-au plătit 
120.000 lei? Economic vorbind!” 
Preşedintele de şedinţă- „Eu voiam să vorbim doar de acest proiect şi…” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Economic vorbind, 120.000 lei de unde s-au plătit?” 
Dl. cons. Vancea Viorel: „Se poate verifica!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Din banii lui Salubri.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Banii lui Salubri sunt ăştia care s-au cheltuit de un an de zile 
pentru nişte chestiuni pentru care nu face niciun efort să-i recupereze. Hai d-le!” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Nu poţi să spui că nu ai argument, supoziţii poate oricine.” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Oraşul Aleşd este cam 20% din contractele de Salubrizare, mai 
sunt 11 UAT-uri.” 
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Dl. cons. Gal Cristian: „Pot spune orice, dar nu sunt omul care vorbesc de dragul de a 
vorbi.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Spuneţi de unde s-au plătit ăia 120.000 lei.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Pe considerentul că şi-a făcut banii.” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Nu, că atunci Salubri trebuia să-i verse ca şi profit la Consiliul 
local Aleşd, da? Ia plătit din profitul pe care trebuia să-l dea Consiliului local Aleşd, 
economic vorbind!” 
Preşedintele de şedinţă- „Dl. Gogu aţi vrut să spuneţi ceva!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Nu se poate să măreşti preţurile omului de rând, să spui că 
la groapa… că nu ştiu ce! Anul trecut eu am cerut auditul pentru Salubri şi a venit după un 
an de zile cum a venit, nu am înţeles nimic din el. Acuma exact aşa se întâmplă, s-a cerut 
să se recupereze banii, să se vadă cine-i vinovatul. Este aproape un an, nu s-a întâmplat 
nimic, atunci spuneţi ce încredere avem că omul când ies afară: „Voi aţi votat”. Mai am o 
întrebare la dl. Primar, PSD-ul are 2 reprezentanţi, la câte şedinţe au fost chemaţi într-un an 
de zile?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Managerul refuză să vină. A fost la comisie.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Consiliul de Administraţie este acelaşi de 2 ani de zile. De câte ori 
l-aţi invitat?” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Nu aici, de câte ori au făcut ei şedinţă?” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Lunar fac şedinţă!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „S-a făcut chemare cum am eu aici?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Eu am participat la 2 şedinţe.” 
Dl. cons. Vancea Viorel: „Acum da, dar pe timpul d-lui Sava a fost chemată de 2 ori.” 
Dl. cons. Gal Cristian: „Banii i-a luat?” 
Dl. cons. Vancea Viorel: „Nu ştiu, du-te şi vezi!” 
Dl. cons. Caracoancea Ghe.: „Atâta timp cât Salubri se subordonează Primăriei aş vrea ca 
Salubri să vină la 2 luni să dea o dare de seamă, scurtă. Nu se poate aşa, câţi bani am dat? 
Tot respectul pentru omul ăsta, şi ieri am vorbit cu el, i-am spus: „Rămâi măi omule, că te 
ajutăm! Rămâi! El a zis: Nu rămân! ” El a putut să facă firma să meargă în 2 luni, cu ajutorul 
lui Cristi Gal, pe profit şi 10 ani a mers în pierdere. Trageţi concluzia!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Firma este echilibrată.” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Aş vrea să justific faptul că amestecăm merele cu perele pentru 
că există un preţ de cost, dacă noi, preţul de cost nu-l tratăm ca existent o să mergem pe 
pierdere. Cei 30 lei/tonă au pondere foarte mare în ridicarea preţului şi nu putem să lăsăm 
neacoperit.” 
Preşedintele de şedinţă- „S-a tot repetat, cine vrea să înţeleagă! Nu mi se pare normal ca 
în contraponderea acestui proiect să venim cu acele argumente. Supunem la vot. Cine este 
pentru? 9 voturi pentru. Abţineri? 5 abţineri(d-ra Alb, dl. Caracoancea, dl. Vas, dl. Jurcuţ şi 
dl. Lang). Împotrivă? 2 împotrivă(dl. Dubău şi dl. Cipleu). Dl. Vancea nu participă la vot”. 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 9 voturi pentru și 5 abțineri( d-ra Alb, dl. Vas, dl. 
Caracoancea, dl. Jurcuț și dl. Lang), 2 împotrivă(dl. Dubău şi dl. Cipleu), dl. Vancea nu 
participă la vot, astfel se adoptă Hotararea nr. 12, 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 completarea inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al orașului Aleșd cu terenuri cu destinație forestieră.”- 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...” 
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Dl. cons. Cipleu Leontin: „Dacă la proiectul cu parcările lipseau vreo 200 de locuri de 
parcare, la ăsta lipsesc vreo 230 ha, ca termen de comparare, din patrimonial oraşului. Deci 
dacă dl. Primar a fost consecvent cu parcările îl rog să fie şi cu pădurile şi să mai vină cu un 
proiect cu 230 ha ca să întregească patrimoniul oraşului Aleşd. De la 593 avem propunere 
364, 230 ha lipsă.” 
Preşedintele de şedinţă- „Pe cele 364 ha am căzut toţi de acord, dv. aţi susţinut când l-aţi 
iniţiat.”  
Dl. cons. Joldea Ioan: „Pe care le susţineţi dumneavoastră!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Am zis  că lipsesc 230, pot să fac nişte observaţii?” 
Preşedintele de şedinţă- „Da! Alte discuţii…Supunem la vot! Cine este pentru? 17 voturi 
pentru, unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 13, 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 modificării pozițiilor 15, 19, 20, 22, 39, 50 și 
52 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 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...Dacă nu sunt…Cine este pentru? 17 voturi 
pentru, unanimitate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 14, 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 modificării pozițiilor 34 și 41 din inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 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...Cine este pentru? 17 voturi pentru. Unanim 
itate.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 15, 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 modificării pozițiilor 45 și 46 din inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului 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... Cine este pentru? 17 voturi pentru. Unanim 
itate. 
” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 17 voturi pentru, unanimitate, astfel se adoptă 
Hotararea nr. 16, 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 indicatorilor tehnico-economici rezultați din 
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studiulde fezabilitate pentru proiectul de investiție: ”Drum de acces la stația de sortare 
deșeuri Aleșd, jud Bihor” și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate 
privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.”- 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. Dubău Călin: „Dacă-mi permiteţi, data trecută când am avut acest proiect pe 
ordinea de zi raportat la acest studiu de fezabilitate, la momentul respectiv exproprierea era 
tratată pe 2 paliere, în sensul că o porţiune trebuia să fie drum şi o porţiune trebuia să fie 
nişte lucrări la staţia de epurare şi că exista temei juridic pentru expropriere pentru ambele 
variante. M-am uitat acuma pe studiul de fezabilitate şi amenajarea respectivă nu mai 
există. În schimb apare un coridor de expropriere care nu mă convinge că acel coridor de 
expropriere este în conformitate cu legea adică cuprinde lucrări pe toată suprafaţa de teren 
pe care se face exproprierea. Legea este clară, coridorul de expropriere trebuie să cuprindă 
doar ce este necesar pentru realizarea proiectului. Dacă vă uitaţi pe culoarul de expropriere 
propus de proiectantul care a făcut studiul de fezabilitate… a renunţat la aceea teorie pe 
care o enunţase chiar el în prima formă a studiului de fezabilitate adică chestiunea cu 
amenajrea platformei respective şi acuma a rămas totul „drum”. Dacă ne uităm la coridorul 
de expropriere nu este totul drum, mai ales dacă ne uităm la forma agregat a terenurilor 
respective are o formă ciudată care este clar că nu va putea fi drum. Eu am înţeles 
necesitatea drumului dar încă o dată, aveţi temei juridic pentru expropriere, pentru lucrări de 
genul ăsta, pentru lucrări la staţia de epurare. N-am înţeles de ce? Si am discutat lucrul 
acesta data trecută, aţi rămas la cheltuielile de drum, a rămas o grămadă de teren acolo 
care intră la expropriere dar nu este prins în coridorul de expropriere.” 
Dl. veceprimar Kajanto: „Ba-i prins!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Nu, nu intră, uita-ţi forma care este, dacă vă uitaţi în studiul de 
fezabilitate se vorbeşte de drum şi se tratează drum ca având o ampriză de 6,5 m şi tot 
drumul are o ampriză de 6,5 m, însemnând drumul propriu-zis şi cu utilităţile care sunt 
afectate drumului, acostament, şanţuri şi toate celelalte. Drumul nu va fi de 6,5 m!” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Ce lungime va avea drumul?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „250 m.” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Înmulţim cu 6,5. ” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Luaţi dv. forma respectivă a imobilului şi să vedeţi dacă puteţi face 
drum!” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Acolo este 3000 şi ceva…” 
Dl. veceprimar Kajanto: „Acuma a fost luat şi o bucată din dig care nu a fost …nu este în 
domeniul public al oraşului!” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Era temei juridic, aşa trebuie tratat studiul de fezabilitate pentru că 
dv. acum când aprobaţi exproprierea aprobaţi şi indicatorii tehnico-economici, asta 
însemnând ca pe digul ăla trebuie să-l spargeţi şi să faceţi drum pentru că aşa-i studiul de 
fezabilitate, d-le Viceprimar!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Eu mă întreb totuşi cum s-a emis titlu de proprietate pe dig?” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Este o viută!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Ce-o fi fost, dacă el este de utilitate publică nu trebuia emis titlu 
şi aici m-ai sunt două chestiuni care pe mine nu m-au convins faţă de proiectul anterior aşa 
cum spunea colegul şi atunci am întrebat de ce acest drum nu este figurat acolo ca fiind 
până la conexiunea cu Tudor Vladimirescu. Aici începe aşa, dintr-un punct nu se ştie care.” 
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Dl. cons. Dubău Călin: „1625 m, nu 3000 şi ceva dacă socotim ampriza drumului şi cu 
lungimea lui, asta am spus şi data trecută d-lui Primar şi arhitectului şef şi tuturor şi acolo i-
am explicat cu legea în faţă că tot ceea ce se expropriază trebuie să fie cuprins în coridorul 
de expropriere, eu nu am o problemă cu rezolvarea chestiunii, în principiu dar trebuie făcută 
ca lumea. Am identificat şi temeiul legal, trebuia amenajat locul respectiv. Această 
expropriere, pe baza studiului de fezabilitate, ne rezultă 1600 mp, ori legea spune clar că nu 
am voie să expropriez nici un cm în plus, nu l-am calculat eu, n-am calculat eu coridorul de 
expropriere. Din studiul de fezabilitate drumul are 6,5 m cu ampriză cu tot şi are o lungime 
de 250 m liniari înmulţiţi şi iese 1600 şi ceva ori exproprierea se face pe 3000 şi ceva de 
mp, nu se poate!” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Mai este şi platforma în interior.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Da, dar nu-i tratată! Efectiv exproprierea poate fi făcută pe 3000, 
cât scrie acolo trebuie să fie prevăzute lucrări pe toată suprafaţa respectivă o porţiune este 
drumul, alta platforma, pentru acest tip de lucrări există temei legal, pentru staţie de epurare 
şi l-am enunţat atunci dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Cum poţi să vii să-mi spui că bag 
beţe-n roate? Dar răspunderea este a mea a ceea ce votez şi dacă mă uit în lege, spune 
clar. Coridorul de expropriere este definit de studiul de fezabilitate. Coridorul este de 1600 
mp legea spune clar că nu pot expropria altceva decât coridorul. Păi dacă coridorul este de 
1600 m pot să expropriez 3000?” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Platforma nu este domeniu public?” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Păi nu, dacă ar fi, n-ar mai fi problemă!” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Deci s-a propus acel drum, sunt încă nişte terenuri care nu 
sunt în domeniul public, sunt în domeniul privat, s-a propus ca să expropriem şi partea 
cealaltă şi digul.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Eu nu am o problemă cu exproprierea, eu spun… nu spun eu 
spune legea, exproprierea trebuie făcută doar pe coridorul de expropriere. Atâta vreme cât 
proiectantul a tratat în SF-ul a tratat coridorul de expropriere la 1600 m nu pot expropria mai 
mult dacă intenţia este să expropriem 3000 şi ceva atunci toţi cei 3000 şi ceva trebuie să fie 
cuprinşi în studiul de fezabilitate ca teren necesar lucrării!” 
Dl. cons. Lazea Costel: „Partea de studiu cu coridor şi platformă.” 
Dl. cons. Dubău Călin: „Da şi eu mă mir că a venit în forma asta. Îmi pare foarte rău, 
acuma înţeleg că argument de genul ăsta: privilegiu să ai loc de parcare în Aleşd, să vorbim 
să nu ne asculte nimeni, este ok, îmi asum şi privilegiul ăsta să vorbesc şi să nu mă asculte 
nimeni dar după aceea să nu primesc scuze că nu mă implic, că nu mă interesează, am dat 
toate detaliile, le-am dat cu legea în mână, nu c-aşa vreau eu.” 
Preşedintele de şedinţă- „Stimate coleg să vorbim toţi acuma dacă dv. vorbiţi mai mult 
asta nu înseamnă că trebuie să fim şi de acord cu dv.! 
Dl. cons. Dubău Călin: „Corect!” 
Dl. cons. Cipleu Leontin: „Am observat ca-ţi înţeles, aţi venit cu acelaşi proiect.” 
Preşedintele de şedinţă- „Ok. Dacă mai sunt discuţii…Supunem la vot. Dl. Kajanto nu 
participă la vot. Cine este pentru? 8 pentru, 7 abţineri(d-ra Alb, dl. Lang, dl. Vas, dl. Cipleu, 
dl. Dubău, dl. Jurcuţ şi dl Caracoancea), împotrivă 1(dl. Vancea).” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 8 pentru, 7 abţineri(d-ra Alb, dl. Lang, dl. Vas, dl. 
Cipleu, dl. Dubău, dl. Jurcuţ şi dl Caracoancea), împotrivă 1(dl. Vancea), dl. Kajanto nu 
participă la vot, astfel nu a fost adoptată hotărârea.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Declar ședința încheiată!” 
 
Preşedinte de şedinţă                                                                      Secretar 
Pavel Ovidiu                                                                                     Lauran Nicoleta 


