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CONSILIUL LOCAL ALEŞD  
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 28.03.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 208 din 22.03.2019. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este d-ra consilier Scorţe Monica. La şedinţă sunt prezenţi un 
numar de 16 consilieri din cei 17 în funcție, 1 absent nemotivat(dl. Jurcuţ Călin). 
Preşedintele de şedinţă: „Bună ziua! Am să dau citire invitaţiei ședinței ordinare a 
Consiliului local convocată prin dispoziția primarului numărul 208 din 22.03.219, cu 
ordinea de zi care ne-a fost adusă la cunoştinţă sau dacă consideraţi că este cazul de 
suplimentare... Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28.02.2019. Cine 
este pentru? 16 voturi pentru.”  
Procesul verbal al ședinței ordinare din 28.03.2019 a fost votat cu 16 voturi, unanimitate 
prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr. 17 care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal. 
Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local Aleşd din 28.03.2019: 
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 Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 
orașului Aleșd.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la DOCUMENTUL DE 
POZIŢIE aferent ”Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”.-
inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de 
gestiune pentru operarea staţiei de sortare/Transfer din Zona 2 Aleșd, operarea staţiei 
de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport 
si a altor fluxuri de deseuri din zona 2 Aleșd din cadrul Sistemului de Management 
Integrat al Deșeurilor din județul Bihor.-inițiator primar 
5.Proiect privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ca în numele şi 
pe seama oraşului Aleşd să încheie contracte de parteneriat cu OTR-urile şi operatorul 
de salubrizare.-inițiator primar 
6.Raport privind starea economică, socială și de mediu a orașului Aleșd în anul 2018. 
7.Raport privind situația gestionării bunurilor pe anul 2018. 
8.Raport privind stadiul îndeplinirii hotărârilor Consiliului local Aleșd în perioada ianuarie 
– decembrie 2018. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 16 voturi 
pentru.  
Ordinea de zi se votează cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se 
Hotărârea nr.18 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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Preşedintele de şedinţă- „Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? 10 voturi 
pentru. Împotrivă? Abțineri? 6 abțineri” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 10 voturi pentru și 6 abțineri(dl. Cipleu, dl. Dubău, 
d-ra Alb, dl. Vancea, dl. Vas, dl. Caracoancea) 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 aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor 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...” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 
voturi pentru.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 19, 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 Actului adițional nr. 1 la DOCUMENTUL 
DE POZIŢIE aferent ”Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bihor”.-
inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 
voturi pentru.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 20, 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 avizarea documentației de atribuire privind 
delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/Transfer din Zona 2 Aleșd, 
operarea staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor Oradea şi a serviciului de 
colectare, transport şi a altor fluxuri de deseuri din zona 2 Aleșd din cadrul Sistemului 
de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor.”-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Trimiţându-mi domnul Viceprimar acel proiect cu stupoare 
constat că staţia de sortare a fost atribuită gratis ADI Ecolet-ului pentru care oraşul 
Aleşd a plătit 500 milioane/lună, timp de 12 ani, adică 16 miliarde şu atunci ămpreună 
cu domnul Viceprimar l-am contactat pe dl. Bujor Chirilă spunându-i că nu se poate aşa. 
Adică cetăţenii oraşului au plătit o căruţă de bani pentru această staţie şi noi o dăm 
aşa…da’ gratisu’, nu noi am dat-o, fostul primar a dat-o gratis. Şi atunci ne-a cerut o 
serie de documente justificative, amortizări, ş.a.m.d şi atunci de la suma care am cerut-
o noi de 43.000 de euro/an, am obţinut 28.000, aşa-i domnul vice?” 
Dl. viceprimar Kajanto Paul: „Ei, la început, au promis 14.000…” 
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Dl. primar Todoca Ioan: „Am reuşit să obţinem această sumă de bani şi nu a fost un 
proces de negociere foarte uşor, că ei voiau s-o ia de gratis. Atât am avut de spus! ” 
Dl. cons. Pavel Ovidiu: „Pe an!” 
Dl. primar Todoca Ioan: „Da, pe an! ” 
Preşedintele de şedinţă- ”Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 voturi 
pentru.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 21, 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 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ca în 
numele şi pe seama oraşului Aleşd să încheie contracte de parteneriat cu OTR-urile şi 
operatorul de salubrizare.”-inițiator primar 
Preşedintele de şedinţă: „Dau cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz favorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă nu… Supunem la vot proiectul! Cine este pentru? 16 
voturi pentru.” 
Proiectul de hotărâre a fost votat cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se 
adoptă Hotararea nr. 22, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă: „Despre rapoartele care ne-au fost puse la dispoziţie dacă 
vrea cineva…Dacă lucrurile sunt clare şi nu sunt discuţii, declar şedinţa încheiată! ” 
 
 
Președinte de ședintă,                                                                        Secretar, 
Scorţe Monica                                                                                     Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 


