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CONSILIUL LOCAL ALEŞD 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi, 28.02.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Aleşd, 

convocată conform dispoziţiei primarului nr. 112 din 22.02.2018. 
Preşedinte de şedinţă conform Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local Aleșd, este d-ra consilier Scorțe Monica. La şedinţă sunt prezenţi un 
numar de 16 consilieri din cei 17 în funcție(un absent motivat, dl. cons. Lang 
Alexandru). 

La ședință participă: dl. Sava-director SC Salubri SA și dl. Crișan-instructor la 
clubul de karate. 
Dl. primar Todoca: „Am solicitat prezența d-lui Crișan de la clubul de karate pentru că 
am înțeleg că sunt întrebări.” 
D-ra  cons. Alb a subliniat faptul că mulți părinți ai copiilor care sunt înscriși la club sunt 
nemulțumiți pentru cheltuielile cu echipamentul și cu transportul la concursuri.” 
Dl Crișan se declară surprins de întrebare, afirmă că pentru sumele de la Consiliu local 
are justificare prin acte doveditoare, iar în ce privește părinții, cu doua săptămâni în 
urmă a avut ședință cu aceștia dar nu a primit niciun fel de reclamație pe tema aceasta. 
Pe de altă parte, dl. Crișan explică faptul că echipamentul și transportul cade în sarcina 
părinților. 
D-ra  cons. Alb comunică altă nemulțumire din partea părinților, aceea că este foarte 
puțin prezent în Aleșd și că mulți copii trebuie să meargă în Oradea pentru 
antrenamente. 
Dl Crișan explică că sarcina dânsului este a se ocupa de copiii cu performanțe și 
aceasta se poate face doar în Oradea, în sală de sport cu toate condițiile optime pentru 
acest sport. 
D-ul  cons. Pavel subliniază faptul că, cine vrea performanță este necesar să facă și 
sacrificii. 
Dl.  cons. Dubău concluzionează că trebuie să apreciem performanța, dar trebuie și 
din partea clubului o mai mare transparență, iar pentru a evita nemulțumirile părinților  
acest lucru s-ar putea materializa printr-un contract de parteneriat între părinți și club. 
Preşedintele de şedinţă: „Bine ați venit la ședința ordinară convocată prin dispoziția 
primarului nr. 112 din 22.02.2018. Înainte de a intra în ordinea de zi supun la vot 
procesul verbal al ședinței ordinare din 06.02.2018.  
Preşedintele de şedinţă: „Supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 
06.02.2018 care se aprobă cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-
se Hotărârea nr.21 care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă: „Avem ordinea de zi cu 11 puncte!” 
Preşedintele de şedinţădă citire ordinei de zi: 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al orașului Aleșd pe anul 
2018.-inițiator primar 
2.Proiect de hotărâreprivind conturile de execuție ale bugetului generalal orașului Aleșd 
pe anul 2017.-inițiator primar 
3.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii unităților de 
învățământ de nivel liceal din orașul Aleșd, pentru anul școlar 2018.-inițiator primar 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a 
gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unității administrativ 
teritoriale Aleșd.-inițiator primar 
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între orașul Aleșd 
județul Bihor, România și orașul Kaba, Ungaria.-inițiator primar 
6.Proiect de hotărâre pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului 
Aleșd pe perioada 2014 – 2020.-inițiator primar 
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7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2017 – 
2032 pentru orașul Aleșd.-inițiator primar 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu numerele 
cadastrale 104132, 104302, 104315 și 104403 Aleșd, în suprafață totală de 3215 mp 
proprietate publică a orașului Aleșd.-inițiator primar 
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii indemnizației de consilier local.-
inițiator consilier Vancea Daniel Tudorel 
10.Raport privind situația gestionării bunurilor pe anul 2017. 
11.Raport privind stadiul îndeplinirii Hotărârilor Consiliului local Aleșd în anul 2017. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot ordinea de zi, care se aprobă cu 16 voturi 
pentru, unanimitate prezentă, astfel adoptându-se Hotărârea nr.22 care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal. 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 1de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al orașului Aleșd pe 
anul 2018.“-iniţiator primar. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl.  cons. Dubău : „Bugetul este stufos, așteptam să fie și dl.Dem!” 
Dl. primar Todoca: „Deci la piață vă răspund eu, vom face din acel excedent parcarea 
de la piață și vom extinde partea dinspre Egri, astea două lucrări.” 
Dl.  cons. Cipleu : „O altă întrebare vis-à-vis de buget ar fi cheltuielile personalului cu 
întreținerea parcurilor, nu este o sumă substanțială, este o creștere față de realizările 
bugetare de 7.000, adică de la 45.700 la 52.600 dar acum pentru informare mea câți 
angajați avem pentru parcuri?” 
Dl. primar Todoca: „Muncitorii de la Primărie.” 
Dl.  cons. Dubău : „Dar nu este contract cu Salubri pentru spațiile verzi?.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Nu mai avem!” 
Dl.  cons. Dubău : „Am mai dat odată 600 milioane și a venit curtea de conturi și...” 
Dl. primar Todoca: „O să le împărțim!” 
Dl.  cons. Dubău : „Stați, d-le ce-o să împărțiți, eu știu că este un contract. –Dl. Sava 
ați fost anunțat că vi se ia din spațiile verzi?” 
Dl.  director Sava : „Nu am fost anunțat, am întrebat și eu că se ia din...” 
Dl.  cons. Dubău : „Eu am mai spus odată să vedem ce facem cu curățenia în orașul 
ăsta să nu ne mai călcăm pe picioare cu operatorul desemnat  și să plătim curățenia 
unui metru pătrat de 2, 3, 4 ori că devenim neserioși, adică ajungem la situația, noi 
aprobăm un buget grosolan, cheltuieli de-a valma și pe urmă vede administrația locală 
cum le mai...” 
Dl.  director Sava : „Avem un contract prestări servicii pentru spații verzi cu anexa 
respectivă a respectivului contract, cu frecvențe, tipuri de activități, cu tot ce trebuie.” 
Dl.  cons. Dubău : „Iată! Și atunci de ce trebuie să avem noi personal plătit pentru 
spațiile verzi?” 
Dl. primar Todoca: „Anul acesta cu acest personal vom face noi curat pe jumătate din 
spațiile verzi, pe jumătate din oraș.” 
Dl.  cons. Dubău : „Aveți contract!” 
Dl. primar Todoca: „Nu avem contract, este expirat, urmează să se încheie altul.” 
Dl.  cons. Dubău : „D-le câte minciuni am auzit în ultimele 5 minute, mădoare capul.” 
Dl. primar Todoca: „Dar de ce vi se pare minciună?” 
Dl.  cons. Dubău : „Care?” 



 

3 
 

Dl.  cons. Cipleu : „Câți angajați avem la spațiile verzi?” 
Dl. primar Todoca: „2 sau 3, sunt muncitorii de la primărie care pun pe foc, crapă 
lemne, aici la primărie, la creșă, la bibliotecă.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Am înțeles, dar n-am înțeles, o singură întrebare mai am că v-am 
zis că nu vreau să…Am văzut că ați prevăzut aici la secțiunea bani pentru achiziționat 
drum 113.050 lei.” 
Dl. primar Todoca: „A venit sentința de la dl. Cuc și trebuie să-i mai dăm atâția bani.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Am înțeles!” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Datoria cui estesă cosească spațiile verzi de pe E60, a 
primăriei sau a CNANDR-ului?” 
Dl.  cons. Gal : „A proprietarului!” 
Dl.  cons. Dubău : „Haideți să nu facem mișto și să...” 
Dl. primar Todoca: „Curățăm și noi.” 
Dl.  director Sava : „Scuarurile aparțin de măturatul manual.” 
Dl. primar Todoca: „Chiar dacă aparțin de CNANDR n-o să le cosească niciodată ei!” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Problema este că atunci când ei fac trotuar noi nu ne băgăm 
că este treaba CNANDR-ului, adică la unele facem la unele nu facem, să punem în 
rânduială, să plătească și ei!” 
Dl. primar Todoca: „În afara localității eu știu că și ei cosesc șanțurile dar le cosesc o 
dată pe an.” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Așa am făcut trotuarele ca să-și rupă oamenii picioarele.” 
Dl. primar Todoca: „Le-au făcut așa pentru mașinile oamenilor.” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Nu mă interesează dl. Primar, la mine acasă cred că am 
umplut de 5 ori ca să pot intra cu mașina.” 
Dl. primar Todoca: „Cum poți dl. Gogu dacă-i panta așa mare?” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Nu știu, să poată oamenii umbla pe el!” 
Dl. primar Todoca: „Oamenii au cerut așa când le-a făcut CNANDR ca să poată intra 
cu mașina.” 
Dl.  cons. Caracoancea : „Este un trotuar care nu-i folosibil, practic dacă se duce acum 
când este zăpadă nu poate trece, clar!” 
Dl.  cons. Vancea V. : „Ce se întâmplă cu iluminatul alveolelor?” 
Dl. primar Todoca: „Vor fi iluminate, săptămâna trecută a fost Sergiu de la Strabah, am 
semnat hârtiile cu Electrica și trecerile de pietoni.” 
Dl.  cons. Vancea V. : „În fiecare săptămână este un accident!” 
Dl.  cons. Gal : „Să-i dea în judecată!” 
Dl. primar Todoca: „Dar știți ce au zis, că poliția a constatat că accidentele s-au redus 
la jumătate de când sunt alveolele .” 
Dl.  cons. Dubău : „Au scăzut alea ușoare și au crescut alea mari!” 
Dl. primar Todoca: „Eu și de data asta i-am spus de scosul alveolelor.” 
Dl.  cons. Vas : „Eu la buget…V-am spus și ieri în legătură cu PSI la bibliotecă, atâta 
timp cât Poliția stă acolo gratuit mi se pare normal să contribuie și ei cu o parte.” 
Dl. primar Todoca: „N-au prevedere bugetară pe așa ceva, ei sunt doar temporar 
acolo iar clădirea este un tot unitar, toate vor fi legate între ele, nu pot fi separate.” 
Dl.  cons. Vas : „Ministerul? Din 60.000, 10.000 ar putea să dea și ei.” 
Dl. primar Todoca: „Eu le fac adresă dar șansele sunt mici. Eu mă duc mâine la 
București și o să încerc să găsesc finanțare pentru treaba asta: poliție, jandarmi, OCPI, 
șomaj.” 
Dl.  cons. Vas : „Au ocupat parcarea din fața primăriei.” 
Preşedintele de şedinţă : „Parcarea orașului!” 
Dl.  cons. Vas : „Da, parcarea orașului.” 
Dl.  cons. Dubău : „Iar mergeți să aflați ce se poate finanța?” 
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Dl. primar Todoca: „Nu aflu ci, la CNI ce se poate încadra la „alte obiective”, pentru 
clădirea care am primit-o, am comandat expertiză că poate trebuie dărâmată în urma 
expertizei dar asta nu înseamnă că nu pot discuta despre o sursă de finanțare.” 
Dl.  cons. Vas : „Și dl. comandant a promis că va veni la fiecare ședință să discutăm 
problemele, n-a mai venit niciodată de jumătate de an!” 
Dl. primar Todoca: „Azi l-am chemat pe dl. Crișan, data viitoare îl chem pe dl. 
comandant.” 
Preşedintele de şedinţă : „Dacă nu mai sunt discuții…” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat 
cu 16 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 23, care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind conturile de execuție ale bugetului general al 
orașului Aleșd pe anul 2017.“-iniţiator primar. 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl.  cons. Dubău : „O singură observație, i-am pus o întrebare d-lui Dem, aici de nefață 
legat de execuția bugetară, am adoptat o hotărâre pentru achitarea împrumutului la 
CEC Bank de 1 milion lei. Înțeleg că în urma execuției bugetare sunt doar 840.000, i-am 
explicat și aseară d-lui Dem ceea ce i-am spus și atunci că dânsul spunea că nu-i sigur 
că va fi 1 milion! Îi spuneam și atunci că onor Consiliului local nu-i subiectul 
miștourilordumnealui și a „scamatoriilor” dumnealui. Datorită „scamatoriilor” dumnealui 
două dintre proiectele pe PNDL, cele care reprezintă 2/3 din valoarea tuturor proiectelor 
PNDL aprobate de minister, încă nu sunt semnate. Dar deocamdată nu sunt semnate, 
cel puțin nu le-am văzut, cel pentru corpul nou la Constantin Șerban și cel pentru apă-
canal. Consiliul local a acceptat propunerea dumnealui de a achita 1 milion din 
excedent că n-are ce face cu banii ăia și că este bine să scape de credit și acuma ce 
facem , ne jucăm aici? Nu pot să accept nici explicația d-lui în sensul că n-a știut pe ce 
se bazează, când ești contabil la asemenea băcănie cum este orașul Aleșd nu poți să 
spui la sfârșit, la jumătatea lunii decembrie, că nu știi pe ce sume te bazezi? Încă o dată 
excedentul orașului Aleșd din anii precedenți în sumă netă era mult mai mare de 1 
milion de lei, bani care există fizic în conturile de trezorerieși băncile la care Primăria 
are conturi. Deci este clar că explicațiile, că nu știi ce încasezi până la sfârșitul anului, 
că ce va intra de la handicapați nu stă în picioare pentru că orașul Aleșd avea mult mai 
mulți bani decât acel milion. Trebuie să terminăm o dată cu bătaia de joc la adresa 
Consiliului local. –Domnule, ai venit cu propunerea asta, ți-am aprobat-o! Că dacă ne 
uităm la fiecare hotărârescrie „și se comunică cu” și se comunică cărora se adresează 
pentru punerea în executare, chiar azi avem pe ordinea de zi două informări, una cu 
privire la situația domeniului public al orașului și una cu privire la punerea în aplicare a 
hotărârilor Consiliului local. Acea hotărâre a Consiliului local nu a fost îndeplinităcu 
toate că a venit ca propunere din partea acelui compartiment. Păi ce facem aici, ne 
jucăm? Nu pot să accept!” 
Dl. primar Todoca: „Pot să vă răspund. Deci, „scamatoriile” –datorită restructurării 
Ministerului Fondurilor Europene, s-au separat, și de aceea nu s-a mai semnat 
contractele de 1 lună. Proiectul cu școala- trebuie să dea un ordin de ministru pentru 
diminuare de sumă pentru că în urma SF-ului suma a scăzut cu 300.000.” 
Dl.  cons. Dubău : „Tocmai la asta, ca și „scamatorie” faceți un SF de același tip... Ne 
batem pe dobă cu sumele și după aia ...” 
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Dl. primar Todoca: „Nu, evaluările le-am făcut noi cu aparatul propriu.” 
Dl.  cons. Dubău : „Am văzut!” 
Dl. primar Todoca: „Iar apa-canal a rămas atât, acolo au fost niște tabele de 
completat, foarte complicat dar mâine sper să semnăm contractul.” 
Dl.  cons. Dubău : „Din cauza „scamatoriilor”.” 
Dl. primar Todoca: „Nu-i nicio scamatorie! Iar dincolo dacă plăteam mai mult de 1 
milion era ilegal!” 
Dl.  cons. Dubău : „Eu n-am spus, decât cât a aprobat Consiliul local .” 
Dl. primar Todoca: „Pentru o achiziție aloci un leu și o iau cu 90 de bani! N-am dus la 
îndeplinire hotărârea de Consiliu local?” 
Dl.  cons. Dubău : „Nu-i vorba de o achiziție este vorba de hotărârea de Consiliu local.” 
Dl. primar Todoca: „Am preferat să plătesc constructorii să nu-i împing în luna 
ianuarie.” 
Dl.  cons. Dubău : „Repet ce-ați spus aveați excedent...” 
Dl. primar Todoca: „Depozitele nu le-am spart!” 
Dl.  cons. Dubău : „Nu-i vorba de asta, ați avut excedent din anii trecuți din ăla ați plătit 
milionul!” 
Dl. primar Todoca: „Nu, din ăla s-au făcut niște lucrări și apoi s-a reconstituit 
excedentul, altfel ne lua din bani, știți cum este legea bugetului, nu se mai reconstruiau 
sumele.” 
Dl.  cons. Dubău : „Așa, nu că vă lua din bani.” 
Dl. primar Todoca: „Sigur că nu mi-i lua , nu reconstituiam sumele, am preferat să 
plătim, să economisim jumătate din bani, am economisit dobânzi.” 
Dl.  cons. Dubău : „Dl. Primar, dv. nu trebuie să preferați, dv. trebuie să respectați HCL 
și s-o puneți în aplicare. Încă o dată acolo la punctul 12 avem situația cu punerea în 
aplicare a HCL. HCL celor cărora se adresează este lege.” 
Preşedintele de şedinţă : „Dacă mai sunt discuții...” 
Dl.  cons. Cipleu : „Da, am și eu ceva de spus. Dl. Primar mai-nainte spunea că n-a 
spart depozitul. În luna noiembrie am solicitat domnului contabil șef...” 
Dl. primar Todoca: „Aveți în execuție!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Păi dacă solicităm, nu ne interesează, dă-le-ncolo! În luna 
noiembrie am venit și-am prezentat execuția bugetară din 2015, soldul depozit al 
orașului Aleșd care era de vreo 2 milioane și aproape 600.000 lei, la finalul lui 2015. La 
finalul lui 2016 avem 1 milion 367 iar la finalul 2017- 29.12- 1.381 milioane, diferența 
vezi rotund 1 milion 200. Am prezentat conturile în noiembrie, vorbim de disponibilități 
bancare, depozite care nu le-ați spart și diferența din execuție este de 1 milion 200. 
Când am solicitat chiar am cerut să fie prezentate și care este justificarea pentru 
eventualele diferențe. Diferențele dintre 2015 și 2017 sunt în jurul dobânzii că nu sunt 
fantastice dar între 2015 și 2016 sunt de 1 milion 200.” 
Dl. primar Todoca: „Mâine vă prezentăm!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Mâine sunt plecat! A doua chestiune care voiam s-o ridic, am notat-
o și pe-asta, cu rambursarea anticipată care a abordat-o colegul și nu mai are rost să 
mai pun în discuție. Având în vedere că aici au fost o serie de diferențe și rectificări 
bugetare am avut curiozitatea să verific câteva capitole. Sunt foarte multe unde 
diferențele sunt foarte consistente dar n-am...chiar n-am avut timpul necesar pentru că 
am luat bugetul cu toate rectificările de anul anterior să văd dacă picăm pe execuția 
bugetară și vă spun că execuția asta la capitolul 6 și 7... vă pot da  2 exemple, ar putea 
fi chiar 3 dar vă spun sincer că pe-asta cu căminele nu am verificat-o. La capitolul 
„cheltuieli” avem 3 coloane, prevederi inițiale, prevederi definitive și cheltuieli realizate. 
La proiectul tehnic plus extindere sală de sport, Arena sportivă, prevederea inițială 
467.000, prevederea definitivă 552.000, cheltuieli realizate -544.419,94. Verificând toate 
hotărârile privind rectificările bugetului orașului Aleșd constat că ultima referire la acest 
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capitol este făcută în HCL 112/12.09.2017 unde la prevederile astea sunt trecute 
525.000, nu 552.000, ceea ce presupune că am cheltuit în plus față de prevederi!” 
Dl. primar Todoca: „Păi dacă-i 525 în loc de 552, nu-i mai puțin?” 
Dl.  cons. Cipleu : „Păi n-am cheltuit mai puțin că prevederea definitivă era de 552 și s-
a cheltuit 544, aici este ok ce spuneți dv. dar dacă conform a ceea ce am văzut în loc 
de 552, avem 525 și s-au cheltuit 544, înseamnă că s-a cheltuit mai mult- asta una. 
Adoua chestiune de aceeași natură, vă spun că după HCL-ul ăsta 112 s-au mai emis 
încă 3 hotărâri pentru rectificarea bugetului: 136, 149, 161, am stat azi toată ziua să iau 
fiecare sesiune și să văd dacă închide cu astea. O alta a fost asta cu reabilitare parcuri 
și iarăși prevederile inițiale 163.000, prevederile definitive 244.500, cheltuieli 232.000. 
Tot în HCL 112 este ultima prevedere la acest punct 6.7 unde este suma prevederilor 
inițiale de 163.000 unde nu se mai modifică. Eu nu sunt foarte lămurit că cheltuielile au 
fost și ca prevederi definitive, în ciuda faptului că am făcut vreo 6 rectificări bugetare.” 
Dl. primar Todoca: „Îmi pare rău că nu este contabilul șef dar fiți liniștit nu este nicio 
șmecherie .” 
Dl.  cons. Cipleu : „Și mie îmi pare rău! A doua este cu Registrul spațiilor verzi, ăsta a 
fost prevăzut cu 60.000, este în regulă că m-am uitat și s-au cheltuit 60.000. Sunt curios 
dacă ne puteți pune și nouă la dispoziție un exemplar că înțeleg că...” 
Dl. primar Todoca: „Pe site-ul Primăriei îl găsiți!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Cu cadastrare cu tot, 60.000? Mie mi-ar fi de folos pentru discuția 
care generează aceste suspiciuni și alte chestiuni de natură a se suprapune unele cu 
altele, pentru că eu cu Registrul spațiilor verzi, din mandatul trecut am insistatpentru că 
tocmai în urma unui control al Curții de Conturi ne-am trezit că nu știam cât 
salubrizează firma cu care au contract, cât aia cu socialul aveau niște suprafețe pe care 
le salubrizau. Eu n-o să votez asta că eu nu am reușit să găsesc în rectificarea 
bugetară...” 
Dl. primar Todoca: „Acuma nu știu eu să vă explic pe conturi că nu sunt contabil dar 
vă spun că la sala de sport s-a făcut la minim, cât s-a putut face, cu un preț foarte 
strâns.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Nici eu pe conturi că nici eu nu sunt contabil, am luat-o pe capitole. 
Cu specificația, preț foarte mic dar mai mult decât s-a prevăzut în buget.” 
Dl. primar Todoca: „Mai este un rest de plată de 5%.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Până la proba contrarie nu vă cred pe cuvânt, v-am dat 2 exemple, 
v-am spus că am luat toate HCL de rectificare a bugetului, ulterioare HCL 112 care sunt 
3, m-am uitat pe ele, pentru că în 112 este ultima oară când sunt trecute astea fiind 
ultima este clar că ăla este ultimul cuantum aprobat pentru rectificare. În celelalte nu 
mai apare nimic la capitolul 6.7, nu mă convinge această execuție bugetară!” 
Preşedintele de şedinţă : „Alte discuții...” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 
8 voturi pentru, 8 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind acordarea de burse școlare pentru elevii unităților 
de învățământ de nivel liceal din orașul Aleșd, pentru anul școlar 2018.“-iniţiator primar 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil cu un amendament „bursele se vor acorda pe 
toată perioada anului calendaristic- menționează dl. cons. Urs.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”An calendaristic?” 
Dl.  cons. Vas : „Inclusiv pe perioada verii!” 
D-na  secretar Lauran : „Pe perioada verii nu se pot acorda decât burse sociale.” 
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Dl.  cons. Dubău : „Spun și eu același lucru.” 
Dl.  cons. Pavel : „A fost aceeași discuție cu colegul care a propus acest proiect.” 
Preşedintele de şedinţă : „Alte discuții...” 
Dl.  cons. Dubău : „Eu aș avea, și la sfârșit aș dori să propun amendarea proiectului de 
hotărâre în sensul în care voi purta această discuție. Anul trecut când s-a pus discuția 
acordării acestor burse mi-am exprimat dorința de a pune în corpul acestor burse care 
burse să seacorde. Mergând după metodologia ordinului ministrului 5576/2011, 
acordarea burselor în ordinea de prioritate adică: prima dată bursele de performanță 
acordate olimpicilor, burse de merit ș.a.m.d.” 
D-na secretar Lauran : „Și la gimnaziu că nu sunt atâtea.” 
Dl.  cons. Dubău : „De ce susțin asta, am un raționament foarte simplu și vine din 
viață, că sunt situații în care avem acest tip de olimpici care fiind așa mai inteligenți sunt 
așa mai rebeli și există riscul să nu intre în categoria celor care să ia aceste burse de 
merit adică cele care se cuantifică pe baza mediei. Nu-i iese media dar el excelează 
într-un domeniu, merge la olimpiada națională și la sport nu poate, nu-i iese media, îl 
trece și pe el ... Și de aceea, consider că un astfel de individ este frustrat de 
recompensa mediilor la învățătură, consider că nu ar trebui să facem noi astfel de 
discriminări. Anul trecut am propus să se acorde în ordinea asta. Anul acesta o să fac 
altă propunere și vă spun și de ce? Acest ordin 5576 stabilește criterii de acordare  a 
burselor în mediul preuniversitar adică stabilește criterii generale urmând ca Consiliul 
de Administrație să particularizeze fără a încălca aceste criterii generale, să 
particularizeze niște regulamente de acordare a acestor burse adică ce înțelegem noi 
din acestea că în final cheia este la Consiliul de Administrație ce gestionează mai ușor 
problematica decât Consiliul local. Am să propun ca acest Consiliu local să aprobe doar 
suma și defalcarea pe cele două instituții de învățământ a acestor burse că nu stabilim 
noi ce burse ar trebui atribuite! Consiliul de Administrație a acestor școli văzând acest 
regulament și aplicarea regulamentului, pe baza regulamentului cadru să stabilească 
CA modalitatea de acordare a burselor, să țină cont de sugestiile pe care le facem noi. 
Noi, hai să ne rezumăm la aplicarea art. 105, alin. 2 din Legea Educației Naționale care 
spune că onor Consiliului local pot să acorde sume pentru aceste burse. Școala și CA 
cunoaște cel mai bine situația, să stabilească pe baza acestui Regulament, Regulament 
Intern și să stabilească dumnealor felul în care acordă aceste sume defalcate în cadrul 
unui program de burse. Noi aprobăm suma, aprobăm câți merg într-o parte cât în 
cealaltă, în funcție de solicitări și atunci noi ne-am făcut treaba și școlile și-au făcut 
evaluarea pe care sunt mai îndreptățite să o facă, că poate unii o să achieseze la ideea 
să-i retribuie și pe cei care sunt excelenți dar nu merituoși, unii pot fi excelenți dar nu 
merituoși. Atunci amendarea pe care o propun la proiectul de hotărâre este în sensul 
următor: art. 1 rămâne în forma în care a fost redactat, art. 2 este înlocuit de art. 3 și 
sună în felul următor: repartizarea sumei alocate este de 30.000/an pentru Colegiul 
„Alexandru Roman”, și vă spun de ce formulăm așa; să hotărască CA câte burse dau 
din acești bani că poate în urma evaluării interne vor ajunge la concluzia că au 32 de 
copii care s-ar înscrie la burse și-atunci să stabilească ei, că poate diminuează puțin 
suma și îi premiază pe toți 32, nu închide poarta la 30 că poate acea diminuare este 
mică poate în loc de 100 lei iese 90 și ceva și mai dă la 2 copii. Apoi, suma de 10.000 
lei/an aferentă pentru „Constantin Șerban urmează ca ei să stabilească care este 
valoarea bursei și câte burse își permit să dea din banii ăștia. Art. 4 se elimină, nu 
stabilim noi, ci pe baza regulamentului... Art. 5 devine art. 3 și art. 6 devine art. 4.” 
Dl. cons. Pavel : „Aș avea ceva aici, aș vrea pe anul viitor, totuși noi avem 
reprezentanți în CA, acum noi avem o hotărâre pe care iar o să le-o trimitem în CA, eu 
cred că prin aceste discuții deschise pe care le avem, prin colegii pe care îi avem în CA 
se pot rezolva lucrurile astea, hotărârea iar o întoarcem la CA!!!” 
Dl.  cons. Dubău : „Așa spune legea!” 
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Dl.  cons. Gal : „Să stabilească burse de performanță, de merit?” 
D-na  secretar Lauran : „Performanță, merit, de studiu și sociale!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Este treaba CA.” 
Dl.  cons. Dubău : „Numai o secundă, tot legea asta spune, că asta este atribuția CA 
să stabilească regulamentul particular, că asta s-a întâmplat și anul trecut. CA 
stabilește un regulament reglementând care burse vrea să le acorde fără să încalce la 
reglementare regulile acestea minimale din ordin. Oricum, noi în fiecare an trebuie să 
dăm o hotărâre cu câți bani dăm urmând ca de fiecare dată CA să-și facă propriile 
regulamente. Noi le acordăm suma și le lăsăm o marjă de apreciere mai largă în cadrul 
sumelor adică ei urmând să stabilească câte burse, care este cuantumul, nu-i îngrădim, 
noi le dăm banii, lor!” 
Dl.  cons. Pavel : „Eu am înțeles foarte bine ce ai spus tu, eu cred că aceste criterii din 
sistemul de învățământ nu se schimbă de la un an la altul. Este foarte bine ce ai propus 
tu dar la hotărârea de anul viitor să venim cu lucruri mult mai aplicate și clare.” 
Dl.  cons. Dubău : „Propunerea mea este în sensul simplificării, adică rolul Consiliului 
local este să aducă cât mai mulți bani, uite eu aș fi dorit să dăm mai mulți bani față de 
anul trecut.” 
Dl. primar Todoca: „Călin, propunerea este bună dar modificările aici la școala asta, 
unde sunt cei mai mulți...” 
Dl.  cons. Gal : „Olimpici înseamnă olimpici de liceu.” 
Dl.  cons. Dubău : „Tocmai asta este ideea...” 
Dl.  cons. Cipleu : „Vreau, pentru că zicea dl. coleg Pavel de reprezentanții CA, eu 
sunt în CA reprezentant al părinților, nu al Consiliului local, dacă vă aduceți aminte de 
anul trecut a fost discuții aprinse în Consiliul local dacă să le oferim ca și burse de merit 
sau de performanță. Bineînțeles, că după argumente pro și contra destul de 
concludente, dar mă rog nu intrăm în amănunte s-a hotărât să mergem pe burse de 
merit. Așa a spus în CA, în CA al „Constantin Șerban”, opinia majoritară a fost să se 
țină cont de rezultatele de la olimpiadă adică să-i premiem pe cei care excelează într-un 
domeniu. Toate discuțiile se opreau în hotărârea de consiliu care spunea că se acordă 
burse de merit că se acordă pentru media 10. Se caută și criterii din astea să fie și de 
merit, să aibă media peste 8,50 cum zice ordinul de ministru. Ne-am trezit că avem 11, 
nu știam pe care să-l dăm afară. Acuma dacă iei 9 lei de la unul și faci 11, asta este 
treaba CA și prin prisma experiențelor anterioare ca membru în CA, clar CA este cel 
care stabilește Regulamentul de acordare a acestor burse subvenționate de Consiliului 
local, mi se pare mult mai ok să lăsăm la latitudinea CA de la fiecare școală să dea câte 
vrea de merit, de performanță, 20, 45. 50, 70, 100 lei.Asta este și o chestie de 
descentralizare, îl lași pe ăla să-și facă politica dacă are înțelepciunea să fie suficient de 
performant este în stare să ridice școala, dacă ia niște decizii greșite în mod constant, o 
duce de râpă. Mă opresc aici!” 
Dl.  cons. Dubău : „Și încă o observație pe care vreau s-o fac, care ține strict de 
legalitatea documentului: la art. 1 se notează unitatea de învățământ de nivel liceal, 
greșit!” 
D-na secretar Lauran : „Așa s-a dorit atunci!” 
Dl. cons. Dubău : „Da, dar vreau să vă spun că nu-i în regulă, citim aici „privind 
acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.” 
Preşedintele de şedinţă : „Îmi amintesc că primul inițiator motiva faptul că așa 
acordând  burse elevilor de liceu i-am atrage să urmeze unliceu. Era argumentul lui!” 
Dl. cons. Dubău : „Bun, noi trebuie să ținem cont că acordăm acești bani în baza unor 
prevederi legale de care noi nu putem face abstracție că nu-i mai tare consiliul nostru 
local decât legea învățământului și ordinul ministrului pentru că în sistemul nostru 
constituțional există o ierarhie a aleșilor care are în vârf constituția urmată de legi 
organice, legi ordinare, hotărâre de guvern, ordonanțe de urgență, ordonanțe simple, 
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hotărâre de ministru, ordin de ministru, hotărâre de consiliu local. Încă o dată, putem 
face o distincție între ceea ce ni se pare nouă normal și ceva ce este legal, există la un 
moment dat ceva care nouă să ni se pară normal, dar să nu fie legal. Asta încercam să 
explic și art. 1 trebuie să sune..., și titlul să se refere la învățământul preuniversitar de 
stat.” 
Preşedintele de şedinţă : „Și atunci rămânem la raportul de 3 la 1 între cele 2 școli 
pentru că ambele au și gimnaziu și liceu?” 
Dl.  cons. Dubău : „Eu și anul trecut am propus o sumă mai mare, anul ăsta aș fi 
propus o sumă mai mare dar s-a aprobat deja bugetul deși înțeleg că achiziționarea 
unui pistol care face vreo 7 miliarde pe an numai din ce s-a încasat din amenzi, deci se 
putea dubla suma asta.” 
Dl.  cons. Gal : „Ar trebui măcar un 60.000.” 
Dl.  cons. Dubău : „Ați văzut? Dar n-ați sesizat chestiunea asta la buget, o secundă, ați 
spus adineauri un lucru sub formă de glumă pe care nu l-a sesizat nimeni. Anexă la 
acest proiect există niște solicitări la acest proiect din partea unităților școlare care 
coincid cu cele din proiectul de hotărâre deci este bine să fim atenți la ce discutăm. Eu 
de-asta...lucrez cu materialul clientului ca să nu fiu considerat populist. Eu am făcut o 
propunere strict tehnică și pornind de la experiența anului precedent și strict tehnic. Așa 
consider că ar trebui făcut urmând ca în spiritul descentralizării, școlile să-și rezolve 
chestiunea asta.” 
Dl. primar Todoca: „Atunci, dacă este așa, eu propun să stabilim per capita, vine 
fiecare cu procentul și fracția dintre copii.” 
Dl.  cons. Cipleu : „O sumă direct proporțională cu numărul de copii.” 
Dl. primar Todoca: „Exact!” 
Dl.  cons. Dubău : „Noi azi va trebui să luăm o decizie câți bani?” 
Dl. primar Todoca: „Hai să mergem cu 20-20 și eventual la o rectificare...” 
Dl.  cons. Dubău : „Nu mi se pare corect!” 
Dl. primar Todoca: „Păi așa cum ați zis aici la „Constantin Șerban” sunt mai mulți 
copii.” 
Dl.  cons. Dubău : „Haideți să mărim suma!” 
Preşedintele de şedinţă : „Care sumă?” 
Dl. primar Todoca: „Bugetul l-am votat mai înainte, la o rectificare de buget.” 
D-na  secretar Lauran : „Mai bine retrageți proiectul.” 
Dl.  cons. Dubău : „Uitați d-na Secretar are o propunere.” 
D-na  secretar Lauran : „La prima ședință, să reformulăm întreg proiectul.” 
Dl.  cons. Dubău : „Facem rectificare de buget...” 
Dl.  cons. Gal : „Mărim și suma.” 
Dl. primar Todoca: „Retragem proiectul.” 
Dl.  cons. Dubău : „Să țineți cont de propunerile făcute.” 
Preşedintele de şedinţă : „Propunerea mea este să găsim aceeași sumă pentru copii 
școlarizați din fiecare instituție, să zicem 10 lei/copil, ai 1000 de copii- 10.000 lei. Ți-i 
împarți cum vrei. 
Dl. primar Todoca: „Da, sigur în funcție de numărul de copii.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Încă o dată, vă solicit prezența directorilor de la școli pentru 
execuția bugetară.” 
Dl. primar Todoca: „Ne încâlcim și mai tare.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Eu vreau să întreb pe colegii mei dacă știu la cine s-au dat 
bursele astea de merit, anul trecut.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Membrii din CA.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Și restul...” 
Dl. primar Todoca: „Să-i aducem acum și pe copiii la care s-au dat sau ce?” 
Dl.  cons. Cipleu : „Nici eu nu știu multe dar ...” 
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Dl.  cons. Vancea D. : „Degeaba, trebuie să se știe la ăsta s-a dat ...” 
Dl. primar Todoca: „La cine a meritat, la cei cu note mari chiar dacă a fost subiectivă 
nota aceea, la ăla s-a dat.” 
Dl.  cons. Pavel : „Fraților, haideți să nu facem dintr-o intenție bună un talmeș-balmeș.” 
Preşedintele de şedinţă : „Deci...” 
Dl. primar Todoca: „Stau cu cei 2 profesori și cu Călin, dacă vrea...” 
Preşedintele de şedinţă – trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre: „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare prin 
concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unității 
administrativ teritoriale Aleșd.“-iniţiator primar.” 
Dl. primar Todoca: „Propun schimbarea denumirii proiectului: „Proiect de hotărâre 
privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor 
activități componente ale serviciului de salubrizare a unității administrativ teritoriale 
Aleșd.”-Dl. Sava a venit cu acest amendament pentru că contractul este deja aprobat și 
atunci noi îl atribuim de fapt, în urma acelei proceduri de licitație și atunci și la art. 1- 
atribuirea și incheierea contractului de delegare a...., dacă vă uitați am notat...” 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
          Comisia Buget – aviz favorabil.   
          Comisia Juridică – aviz nefavorabil, în virtutea a ceea ce s-a pus pe masă-
menționează Dl.  cons. Gal. 
          Comisia Urbanism – aviz favorabil. 
          Comisia Învăţământ – aviz favorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuţii...” 
Dl. primar Todoca: „Dacă vreți pe dl. Sava să-l întrebați ceva, vă stă la dispoziție.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre reformulat. Acesta a 
fost aprobat cu 11 voturi pentru, 3 abțineri , 2 consilieri nu participă la vot (dl. cons. 
Jurcuț și dl. cons. Vancea V.) astfel se adoptă Hotararea nr. 24, 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 Înțelegerii de cooperare între orașul 
Aleșd județul Bihor, România și orașul Kaba, Ungaria.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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 : „Eu aș avea, sunt de acord cu proiectul în sine dar nu sunt de acord cu 
materialul pe care l-am primit, îmi aduc aminte că în decembrie am avut loc înfrățirea  
cu  Republica Moldova și azi ne apare în material Republica Ungaria!” 
Dl. primar Todoca: „Este Republică. Ce este? Este monarhie? Și a noastră este 
Republică.” 
Dl.  secretar Lauran : „Este Ungaria, fără republică, în proiectul de hotărâre este doar 
Ungaria.” 
Dl. primar Todoca: „În proiect?” 
Dl.  cons. Vas : „Nu în proiect, în raportul de specialitate.” 
Dl.  cons. Dubău : „Deci nemulțumirea față de materiale, rămâne.” 
Dl.  cons. Vas : „Tot la capitolul materiale, nemulțumire, vreau încă un aspect...” 
Dl.  cons. Dubău : „Nu, dar este o formă de respect să știți, să-i spui partenerului pe 
nume, știți? Nu contează forma constituțională ci cum este numită în tratate.” 
Dl.  cons. Vas : „Tot în legătură cu materialul, am găsit niște pagini doar hașurate pe-
acolo, ne spuneți că este vorba de xeroxul acela...” 
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Dl.  cons. Dubău : „Foarte multe se văd foarte prost la scaner. Nu știu, nu este unul 
mai bun?” 
D-na  secretar Lauran : „Nu merge mai mult de-atât.” 
Dl. primar Todoca: „Deci noi am trimis un acord de cooperare pentru avizare la 
Ministerul Justiției și Ministerul Administrației și Internelor, conform legii. Au sosit 
răspunsuri unde a trebuit modificate, l-am modificat și merge la semnat dacă-l aprobați 
dacă nu, rămânem neînfrățiți!” 
Dl.  cons. Dubău : „Dl. Primar, nu este vorba de-al aproba sau nu, colegul meu a făcut 
o remarcă cu privire la material că așa-i cheamă.” 
Dl. primar Todoca: „O să mă uit să văd ...dar cred.” 
Dl.  cons. Vas : „Citesc din raport, nu mai este Republica Moldova este Republica 
Ungaria.” 
Dl. primar Todoca: „Problema, a dat copy-paste, o fi greșit, dar este republică, nu-i 
nicio greșeală.” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat 
cu 16 voturi pentru, unanimitate prezentă, astfel se adoptă Hotararea nr. 25, 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 pentru completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
orașului Aleșd pe perioada 2014 – 2020.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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: „S-au introdus aceste puncte deoarece depunem acest proiect 
european cu liceul, centrul de romi și cantina- se cere în grila de evaluare să apară...” 
Dl.  cons. Dubău : „În documentele a cărei modificare se propune azi această strategie 
de dezvoltare durabilă a orașului Aleșd 2014-2020 care pentru posteritate este bine să 
reamintim a costat 70.000 lei. Tocmai în ideea că stabilim niște direcții de dezvoltare a 
orașului Aleșd în acest ciclu financiar european s-au regăsit niște proiecte, unii mai 
răutăcioși ar fi zis că sunt proiecte SF, așa, alții mai slabi de îngeri și mai visători ar fi 
zis: „Doamne ce frumos o să fie! Mă întreb dacă n-ați încercat să finanțați de exemplu 
din cei în proiectul ăla, din strategie, de ce n-ați găsit o sursă de finanțare pentru 
proiectul de realizare a încălzirii în Aleșd pe bază de apă termală-ăsta este unul dintre 
obiectivele care sunt trecute acolo, scrie în Strategie, s-a votat, adică ne facem că ne 
jucăm de-a Primăria? Strategia 2014-2020, acel Aquaparc între Aleșd și Tileagd aș fi 
vrut să-l văd pe vreo axă de finanțare. Ce trăsnăi mai erau acolo? Mai erau câteva 
trăsnăi. Eu zic că nu-i bine ca-ți identificat alte posibilități și că apgradăm dar mi-aș fi 
dorit să punem în aplicare și ce am aprobat, că altfel le transmitem vise concetățenilor 
noștri, vor zice: D-lor, ați zis că faceți Aquaparc?” 
Dl. primar Todoca: „Dv. ați fost consilier atunci, eu nu am fost.” 
Dl. cons. Cipleu : „Dați-mi voie, că acuma dl. Primar ridică problema asta a III-a oară 
eu sunt un tip răbdător dar când se umple... În nenumărate rânduri ați repetat că „dv. ați 
fost consilier”, nu , ca să nu ne mai reproșați nouă care am fost consilieri care am 
amendat și am criticat în respectivul mandat. Dacă vreți să știți cum s-a adoptat 
întrebați la colegii dv., d-ra Scorțe, dl. Kajanto, dl. Gal care au fost.” 
Dl. primar Todoca: „Dl. Jurcuț!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Dl. Jurcuț n-a fost, asta ca să nu mai faceți recurs la ce am făcut 
noi.” 
Dl. primar Todoca: „Am zis că alt consiliu, n-am știut că ați votat împotrivă.” 
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Dl.  cons. Cipleu : „Nu numai că am votat împotrivă, că văd că nu vă informează 
colegii dv. , am făcut cu acest proiect legat de strategie exact ce facem cu proiectul 
legat de mobilitate pentru că de la bun început a fost rodul unui copy-paste odios care a 
fost plin de localități de pe alte meleaguri. Pentru curiozitatea dv., că nu se poate 
modifica, este pe site-ul primăriei, în această strategie la pagina 29, dacă nu mă înșeală 
memoria și la ora actuală după toate discuțiile din consiliu în strategia asta până în 
2020 apare orașul Cernești. Deci noi am corectat-o, ce zice colegul că undeva între 
Aleșd și Tileagd, în urma criticilor noastre s-a transformat între Aleșd și Tinăud. Aceea 
pentru petrecerea timpului liber pe Valea ......., a rămas cu „puncte, puncte” și tare mă 
tem că așa o să rămână că nu putem s-o identificăm nici acuma. Asta ca să înțelegeți 
să nu mai faceți recurs la ce am făcut noi, noi am făcut același lucru ca și acum, să 
criticăm proiectele dv. ca și inițiator că asta este, pe-ale mele nu le pune nimeni în 
aplicare chiar dacă sunt adoptate. Cam despre asta-i vorba iar dacă vreți să aflați cam 
cum s-au adoptat, care a fost rațiunea adoptării unor asemenea...Întrebați colegii!” 
Preşedintele de şedinţă : „Alte discuții...” 
Dl.  cons. Cipleu : „Alte discuții! Vreau să fac și eu câteva, o să votez dintr-o singură 
rațiune pentru a nu mai auzi că ați vrut să faceți Aleșdul, New York și n-ați putut de 
PSD, o să votez proiectul ăsta dar vreau să fac aceleași observații care le-a făcut și 
colegul Dubău, 2014-2020, până în 2020 mai avem 2 ani, făcută pe bani grei că 700 
milioane+TVA-84.000 din bugetul local puteam asfaltata o stradă la Aleșd, am cumpărat 
o Strategie de dezvoltare din care n-am reușit să aplicăm niciun punct, domnilor. Deci 
așa de senzațională și reușită este că n-am reușit să îndeplinim niciuna din marile 
direcții ale acestei strategii în condițiile în care mai sunt 2 ani și expiră strategia. Și 
acuma venim cu ceva ce am identificat că putem să facem, ok pentru asta votez ca să 
nu se spună că nu s-a implementat din strălucita strategiepentru că am avut ocazia s-o 
anulăm. O amendăm, o corectăm și o facem de gratis, pentru asta votez! Pentru că 
acum o facem gratuit după 700 milioane pe care există speranță că le-am putea pune în 
practică.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă mai sunt discuţii...” 
Preşedintele de şedinţă : „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat 
cu 16 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 26, 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 Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 
2017 – 2032 pentru orașul Aleșd.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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. Dubău : „Aș dori să fac o remarcă pornind de la titlul proiectului pentru 2017-
2032, având în vedere că pe cel pentru 2014-2020 am reușit să-l amendăm în sens 
productiv cu 2 ani înainte de expirarea lui. Deja suntem în 2018, a trecut o jumătate de 
an, s-a muncit, am văzut cum s-a muncit, un copy-paste de toată nimica. Dl. Primar o 
remarcă, a căzut proiectul luna trecută, a rămas în continuare sens unic pe E60. Asta 
ca să stabilim cu seriozitatea, dacă la 2014-2020 erau 6 ani, la 2017-2032 sunt...” 
Dl. primar Todoca: „Este bandă de refugiu, normal că-i sens unic pe E60 se poate 
merge numai încoace!” 
Dl.  cons. Dubău : „Eu citesc din materialul clientului, Dl. Primar, între ceea ce scrie pe 
foaie și ceea ce vorbim există o diferență. Din păcate noi aprobăm materiale, nu discuții. 
Revin, având în vedere că între 2017 și 2032 există un interval mai larg de timp poate 
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că pe la jumătatea acestui interval de timp, reușim și noi să modificăm...Încă o dată 
dacă aceste proiecte din acest plan de mobilitate sunt viabile atunci revin la ceea ce am 
spus data trecută și probabil o să reușim până la jumătatea acestui interval să 
modificăm PUG-ul ca document de bază, să fie acord la anexă sau cum trebuie anexa 
să fie acordată la documentul de bază, acesta nu-i adițional la PUG, ci o anexă.” 
Dl. primar Todoca: „Dl. Consilier, vreau să vă spun că exact la acest proiect, cum am 
vorbit la cel anterior că am adus modificări la dezvoltarea durabilă, acești bani, dacă 
câștigăm proiectul, este pe AXA 13, îi vom recupera, banii de mobilitate urbană se pot 
recupera și vom produce o stradă de la „Constantin Șerban” la „Alexandru Roman” 
aceea stradă, share-space de care vorbiți dl. Consilier, o introducem și pe asta pentru 
că are acces, este maxim 20/h pentru mașini.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Dacă-mi dați voie și mie, proiectul ăsta cu mobilitate urbană 2017-
2032, vreau să fac câteva observații astfel încât să nu mă întrebați în mandatul viitor, 
poate și în calitate de simplu cetățean ce am făcut ca și consilier pe-aici. În discuția de 
luna trecută când a fost în plenul Consiliului local discuția, acest proiect respins s-a 
discutat, d-le, un motiv foarte serios, 317 pagini, eu v-am spus și atunci. Adică are 
contribuitori de la Primărie și de la Poliție. Multe din soluțiile de-acolo eu le-am 
identificat de prima dată, dar am avut ocazia acum să particip la o dezbatere publică 
despre turism, să am confirmarea de la Dl. Primar că sunt luate de la cetățeni, nu că ar 
fi un lucru rău, dar asta vine să întărească ceea ce spun eu: - Care este contribuția 
originală dacă acoperirea văii este idea d-lui Korsziska, pe care am preluat-o foarte 
bine, excelent, s-o aplicăm și uitați-vă acolo tot cei acolo din alea 77 de soluții 67 sunt 
ale noastre, d-le! Proiectul ne-a propus niște soluții științifico-fantastice, să demolăm 
niște case, dar n-o să demolăm niciodată. Cum să votez un material care am 
certitudinea că nu se va aplica niciodată, și-l mai și plătesc cu o căruță de baniși ca să 
închei ca să nu o lungim prea mult, am avut curiozitatea, nu știu dacă dv. ați făcut-o să 
vedeți, care sunt costuri care incumbă punerea în aplicare al acestui plan de mobilitate? 
Ca să-l punem în aplicare conform a ceea ce conține ne trebuie 100. 924.800 euro din 
care 30 milioane este centura, o scădem pe-aceea, rămân 71 milioane euro ca să 
implementăm acest proiect, că de-acuma am zis că-i științifico-fantastic, că n-are...Din 
suma asta totală de 100 milioane de euro, 80 milioane, 782 euro care includ și alea 30 
milioane de la centură sunt identificați ca fiind finanțări prin POR, 2014-2020 iar 20 
milioane143.000 euro nu au sursă de finanțare asta o să ni le dea...Atunci vin și spun în 
completarea a ceea ce spunea colegul Dubău la proiectul anterior, am impresia că pe 
bani mulți cumpărăm niște materiale de-astea gen strategii și plan de mobilitate și nu 
facem din ele decât să vindem iluzii. Să trăiască aleșdeanul „visul american”, să creadă 
că administrația îi oferă soluții senzaționale când nu sunt pe 100 milioane, scădem 
centura că-i treaba statului român dar tot rămâne cu 70 milioane euro care este bugetul 
pe care-l investește anual orașul Aleșd cu POR cu NEPOR.” 
Dl. primar Todoca: „Anul ăsta avem 4.300.000 de euro investiții în orașul Aleșd.” 
Dl.  cons. Cipleu : „Vedeți că-s mai multe pe guvern, decât pe POR dar vreau să vă 
spun următoarea chestiune și cu asta am terminat, eu nu votez să vând visuri. „Visuri la 
cheie” e o emisiune la TV, „visul american” iarăși este o noțiune care se folosește peste 
ocean ca să atragă nebuni, acolo fiecare visează că are șansă, zice-se! Haideți să 
renunțăm la chestiunea asta! Deci plătim o căruță de bani la diverși proiectanți ca să ne 
vândă frumos ambalate niște idei.” 
Dl. primar Todoca: „V-am adus de pe SEAP data trecută, sub 100.000 nu a fost plan 
de mobilitate urbană.” 
Dl.  cons. Dubău : „de 1.200 care sunt soluțiile?” 
Dl. primar Todoca: „Nu s-a găsit nicio soluție bună? Să știți că s-a lucrat mult la acest 
plan.” 
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Dl.  cons. Cipleu : „Da, s-a lucrat senzațional, s-a lucrat la copy-paste până le-a căzut 
mouse-ul.” 
Dl. primar Todoca: „Vă bateți joc, haideți!” 
Dl.  cons. Cipleu : „Nu-mi bat joc, bătaia de joc este aici în materiale!” 
Dl. primar Todoca: „Am găsit 2-3 greșeli și o să le corectăm, punem 2018 și o să 
scoatem...” 
Dl.  cons. Cipleu : „N-ați reușit de luna trecută să corectați nouă greșeli indicate cu 
precizie, le-a găsit colegul foarte ușor cu un search. Și încă o chestiune, ați spus mai 
devreme despre share-space, și acolo dacă vă uitați în planul ăsta de mobilitate care nu 
l-ați citit când l-ați inițiat și cred că n-ați avut nici luna asta timp să-l studiați. o să vedeți 
deși îmi dați exemplu ăsta cu share-space „ConstantinȘerban”-„Alexandru Roman”, 
proiectantul a pus pe plan 3 locații share-space, pe celelalte 2 vi le las că poate aveți 
curiozitatea să le găsiți dv. Dar vă spun, asta cu share-space, concept european, 
amenajare spațiu public, senzațional! Nu știu dacă v-ați uitat pe propunerea aceea, nu 
știu dacă este de la proiectant că în acest share-space care urmează...în capătul lui 
„ConstantinȘerban” unde ne omorâm că nu putem să trecem de niște mașini parcate și 
unde nu s-a reușit a se găsi soluții dar se interzice parcarea acolo, d-le pentru 5 mașini 
să faceți sens unic dar vine cu o soluție de 2 sensuri unice, unul de la piață spre 
„ConstantinȘerban”, unul de la Ciocârliei către clădirea unde sunt copii de pregătitoare- 
IV, deci locațiile cele mai circulate dimineața și la prânz când se duc și se iau copii și vin 
astea 2 sensuri unice și ghici unde se termină, în share-space. Deci vrem să mergem 
cu biciclete, un trafic aglomerat, la ora asta cele cu dublu sens le băgăm într-un share-
space și punem pe ea și bicicliști ca să ne înjurăm unii pe alțiică acolo trebuie să 
mergem cot la cot. Eu nu votez așa ceva, vă spun de pe-acuma!” 
Dl. cons. Dubău : „Și ca să fixăm că nu degeaba m-am referit la Strategia de 
dezvoltare 2014-2020, și nu degeaba am dat acel exemplu pe care Leontin foarte bine 
la catalogat ca o vânzare de vise. Sunt oameni care mai așteaptă încălzirea centrală cu 
apă termală. Dl Sava este aici de față, noi așteptăm o firmă din Ungaria de o lună de 
zile să se uite cu ocheanul în puț să vadă dacă mai vine apă termală la puțul ăla de la 
ștrand. Poate că sună a glumă dar este o realitate foarte tristă, atunci la momentul 
respectiv am încercat să le explic domnilor de atunci că avem o singură posibilitate să 
ne informăm direct de la sursă, o chestiune banală! La ce temperatură ajunge apa 
termală când este sus?” 
Dl. primar Todoca: „La 40-42.” 
Dl.  cons. Dubău : „Dl. Primar, ca să duci o rețea de încălzire centrală poți s-o duci cu 
40-42 de grade?” 
Dl. primar Todoca: „Nu.” 
Dl.  cons. Dubău : „Ați văzut! Asta este o chestiune de seriozitate.” 
Dl.  director Sava : „Mă scuzați că intervin dar este domeniul meu de activitate, de 
inginer de foraj, aici intervine adâncimea aveți un puț de 72 care are o adâncime de 
1056 comparativ cu cel de lângă Aquaparc de 3285 care scoate la 82 de grade se 
poate face sistematic în baza unor studii pe teren privind rocile din zona Aleșdului, 
strategie energetică și atunci puteți rezolva procentual o parte a încălzirii din Aleșd.” 
Dl.  cons. Dubău : „Am înțeles, ați spus că sunteți specialist pe domeniul ăsta, vă 
întreb, la nivelul anului 1972 s-a făcut puțul acolo s-au oprit la nivelul ăsta.” 
Dl.  director Sava : „Au făcut prospecțiuni!” 
Dl.  cons. Dubău : „O secundă, în baza acestor prospecțiuni, vă întreb, că știu că în 
Oradea sunt puțuri de genul ăsta care deservesc activitatea de încălzire geotermală. Vă 
întreb pe dv. dacă acest puț avea valoare pentru așa ceva, era prospectat?” 
Dl.  director Sava : „Era dar s-a făcut pentru gaze și țiței că s-a preluat ulterior și i s-a 
dat altă întrebuințare...” 
Dl.  cons. Dubău : „Nu contează s-au cules niște date ...” 
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PAUZĂ -5 minute 
Dl. primar Todoca: „Reformulăm 2018-2032.” 
D-na secretar: „Asta nu știu dl. Primar, v-a confirmat Bogdan că asta este greșeala?” 
Dl. primar Todoca: „Păi nu suntem în 2018!” 
D-na secretar: „Așa este materialul, așa scrie pe planul în care ne raportăm noi la 
timp.” 
Dl. primar Todoca: „Bun, dar la ce pagină, să înlocuim?Bun și atunci la conținut, să 
eliminăm sintagma „sens unic pe DN1”.” 
Dl cons. Dubău : „Înțeleg că rămâne proiectul! Ați vrut să faceți sens unic sau nu? Ce 
ați vrut să faceți acolo?” 
Dl. primar Todoca: „Sens unic din DN1, probabil!” 
Dl cons. Dubău : „Da, ați vrut să faceți bine și a ieșit altceva! De aceea, trebuie să vă 
lămuriți. Cât despre planul ăsta că se votează că nu se votează, noi o să mai discutăm 
cum am discutat și despre ăsta 2014-2020. Până în 2032 iată câtă lume își dă cu 
părerea despre...” 
Dl cons. Vancea D. : „Să vă spun și eu privind situația asta dintre blocuri, de strada 
asta despre care colegul Cipleu pomenea și dl. Primar știe că am avut din partea 
firmelor cu activitate comercială pe toată zona asta care se vede a fi sens unic, am avut 
o solicitare din partea tuturor să facem repede chestia asta cu sens unic pentru a putea 
diverși clienți să poată să parcheze, să se ducă după o pâine...fără să încurce pe 
nimeni.” 
Dl cons. Dubău : „Asta se poate face și fără planul de mobilitate.” 
Dl cons. Vancea D. : „Eu vreau să-i spun la domn Primar că oamenii ăia trebuie 
rezolvați.” 
Dl. primar Todoca: „Sigur că-i rezolvăm, haideți să-l votăm în forma inițială și ne uităm 
peste el și rezolvăm sensurile unice că nu-i obligatoriu să le facem mâine sensurile 
unice.” 
Dl cons. Vancea D. : „Ba tocmai despre asta este vorba.” 
Dl. primar Todoca: „Nu, pe DN1, că nu suntem nebuni să facem sens unic pe DN1.” 
Dl cons. Cipleu : „Votați-l ca și Strategie și în 2028...că trebuie să-l...” 
Dl cons. Dubău : „Repet, dincolo de discuția cu privire la conținut o să repet ca să 
înțelegem cu toții, care vrem să înțelegem, că acest document este un adițional la 
Planul Urbanistic General adică nu este un document care modifică Planul Urbanistic 
General ci este o anexă a Planului Urbanistic General. Atâta vreme cât acest proiect de 
mobilitate urbană excede Planului Urbanistic General nu poate fi votat în această formă 
în lipsa unui Planului Urbanistic General.” 
Dl. primar Todoca: „Planul Urbanistic General, cum se poate un Plan Urbanistic 
General fără ceva la bază.” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar dați-mi proiectul să vă citesc din referatul de aprobare că 
am mai citit și data trecută dar o să mai citesc o dată să înțelegem despre ce-i vorba: 
„necesitatea realizării planului de mobilitate urbană este stipulată și de art. 46 din Legea 
350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 
ulterioare, unde se precizează că un Plan Urbanistic General trebuie să includă un Plan 
de mobilitate urbană. Toate aceste liniuțe sunt anexe la PUG. O anexă nu poate să aibă 
prevederi contrare documentului la care este atașată.” 
Dl. primar Todoca: „Cum poți tu să faci ceva dacă n-ai la bază...că include...” 
Dl cons. Dubău : „Dl. Primar, nu cum poți tu, nu cum poți tu! Este vorba de ce scrie 
aici, temeiul legal ăsta este, l-ați invocat în...Dl Primar, PUG-ul este document de bază. 
Planul de mobilitate este anexa. Încă o dată, o hotărâre de guvern nu va putea încălca 
niciodată Constituția. Da, dar nu-l include! Acest Plan de Mobilitate excede PUG-ului.” 
Dl cons. Cipleu : „Eu zic să înaintăm...” 
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Dl. primar Todoca: „Aici noi vom putea să facem un nou plan, un nou PUG în urma 
acestui Plan de Mobilitate.” 
Dl cons. Dubău : „Faceți invers, cum trebuie, scrie acolo!” 
Preşedintele de şedinţă- „Probabil că fiecare și-a format o părere, dacă mai sunt 
discuții, dacă nu, propun să trecem la vot. 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat 
cu 9 voturi pentru, 1 împotrivă și 6 abțineri, astfel se adoptă Hotararea nr. 27, 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 alipirii imobilelor identificate cu 
numerele cadastrale 104132, 104302, 104315 și 104403 Aleșd, în suprafață totală de 
3215 mp proprietate publică a orașului Aleșd.“-iniţiator primar.” 
Preşedintele de şedinţă dă 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 sunt discuţii trecem la vot.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost aprobat 
cu 16 voturi pentru, astfel se adoptă Hotararea nr. 28, 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 reducerii indemnizației de consilier 
local.”-inițiator consilier Vancea Daniel Tudorel 
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul comisiilor: 
Comisia Buget – aviz favorabil. 
Comisia Juridică – aviz nefavorabil. 
Comisia Urbanism – aviz nefavorabil. 
Comisia Învăţământ – aviz nefavorabil 
Preşedintele de şedinţă- ”Dacă sunt discuții...” 
Dl cons. Dubău: „O observație aș vrea să fac dincolo de mențiunile din referatul de 
specialitate cu care sunt întrutotul de acord. Proiectul acesta de hotărâre de Consiliu 
este calificat greșit, proiectul este o modificare de Regulament de Organizare și 
Funcționare a Consiliului local și asta este titulatura pe care trebuie s-o poarte pentru că 
aceste indemnizații sunt aprobate prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Consiliului local Aleșd. Pe fond, nu fac nicio discuție, chestiune de imagine fără sens 
și...” 
Dl cons. Vancea D.: „Sigur, poți să consideri așa dacă te gândești în primul rând la 
bani, dar eu vreau să vă propun acuma să punem mână de la mână să adunăm 1 
miliard, jumate pe an și să asfaltăm vreo 2 străzi cum ați menționat mai-nainte și eu 
cred că ăsta este rolul nostru a Consiliului local, să facem ceva pentru oraș că dacă nu 
facem ceva pentru oraș facem doar să ne duelăm aici, sigur că ...Deci asta este 
propunerea mea pentru reducerea indemnizației la consilieri care sunt o grămadă de 
bani într-un an de zile că în anii care urmează și care vom mai fi pe-aici consilieri se 
poate repeta în fiecare an, aceeași chestie, reușim să facem 3-4 străzi în 2 ani de zile 
sau în 3 ani ca să nu mai zic că putem ajuta școlile, putem ajuta pe oricine! Eu zic că 
rolul nostru aici nu-i să încasăm banii de la Primărie, că dacă era să angajeze Primăria 
17 consilieri, sigur că și-i angaja! Iar cine vine aici pentru bani, o să se vadă cine vine 
pentru bani și cine pentru oraș, cu siguranță. N-am înțeles de la bun început de ce s-a 
mărit indemnizația? Ce facem noi în plus față de acum 2 ani de zile? Eu zic că nimica, 
și vă propun și țin, ca economia s-o direcționăm către oraș.” 
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Dl cons. Dubău: „Dar nu v-ați gândit dv. să faceți economie din sporul primarului și 
viceprimarului? Vă întreb? Ați făcut o propunere?.” 
Dl cons. Vancea D.: „Să se gândească primarul și viceprimarul la banii lor!” 
Dl cons. Dubău : „Nu, nu, stați un pic ăia-s banii lor, ăștia-s banii noștri? Nu, atunci 
faceți propunerea în ceea ce vă privește pe dv., nu pe ceilalți.” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu, către Consiliul local că dv. votați!” 
Dl cons. Dubău : „Faceți dv. o donație în contul Consiliului local nu vă oprește nimeni!” 
Dl.  cons. Vancea : „Nu trebuie să fac donație, nici pe dv. nu vă oprește să votați sau 
să...” 
Dl.  cons. Dubău: „Corect! Și o să fac în consecință .” 
Dl.  cons. Vancea D.: „Vă dați seama că eu chiar vreau să...” 
Dl.  cons. Dubău: „Vă mai explic o chestiune, cei 17 consilieri locali nu sunt angajați la 
Primărie, ei sunt aleși de către cetățeni în baza unor legi. Răsplata financiară este o 
indemnizație prevăzută de lege care este o metodă care să acoperă riscurile pe care și 
le asumă acești consilieri. Dacă dv. considerați că ați spus-o și extrapolând, referindu-
vă la toți, dar presupun că ați pornit de la o analiză a activității dv., ați spus „expresis 
verbis” că sunt niște bani nemeritați. Trec peste faptul că ați extrapolat și v-ați referit la 
toți colegii.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Ce am făcut noi în plus față de acum 2 ani, atât!” 
Dl.  cons. Dubău : „Ok, este analiza dv. cu privire la activitatea colegilor.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Asta am spus, nu poți să-mi pui mie vorbe în gură.” 
Dl.  cons. Dubău : „Asta ați spus dv.!” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Nu, eu am întrebat ce facem în plus față de acum 2 ani?” 
Dl.  cons. Dubău : „Păi da, asta înseamnă că ați făcut o analiză cu privire la ce faceți 
dv. în plus față de anul trecut?” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Eu am făcut, am proiecte la activ, poate alții n-au!” 
Dl.  cons. Dubău : „Ca să înțelegeți care este diferența față de anii trecuți o să vă 
explic că totul pornește de la lege, este atât de simplu de numa`. Până anul trecut 
indemnizația consilierilor se raporta tot la salariul primarului doar că era plafonat la 
salariul primarului din…?” 
Dl. primar Todoca: „Din 2009!” 
Dl.  cons. Dubău : „Ziceți d-na Secretar, nu, era din 2013 sau 2011.” 
D-na secretar Lauran: „2011.” 
Dl.  cons. Dubău : „Deci era raportat la salariul primarului din 2011, deci logica legală 
era ca indemnizația să fie o raportare procentuală la salariul primarului așa a considerat 
legiuitorul. La un moment dat s-a plafonat la salariul primarului din 2011. Din 2017 tot 
legiuitorul a revenit la logica să-l raporteze la salariul pe care-l realizează primarul că eu 
vă spun în 2017, iulie, primarul orașului Aleșd a avut un salariu pentru că raportarea lui 
se face la salariu minim și se înmulțește cu un coeficient pe care-l are localitatea. 
Orașul Aleșd are coeficientul 6, deci salariul primarului se va raporta la acest rang-6 și 
salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre de guvern. Anul ăsta este 1900, dacă 
anul viitor va fi 1500 se va raporta la acel 1500 dacă o să fie 2200 se va raporta la 
2200. Încă o dată, acest gen de abordări, că noi să punem mâna de la mână, noi aici 
suntem Consiliul local nu o societate de caritate care strânge bani ca să-i doneze 
cuiva… Dacă mi-ați fi făcut propunerea să adunăm cu toții bani, să ajutăm un caz 
social, aș fi fost de acord cu dv. dar acest tip de retorică… Încă o dată, este o 
indemnizație stabilită de lege și s-a avut în vedere anumiți algoritmi.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Cred că oamenii de aceea ne-au votat, nu ca să le ducem banii 
acasă … că poate unii o duc greu.” 
Dl.  cons. Dubău : „S-a considerat pa bază de algoritmi că acesta trebuie să fie nivelul 
ei.” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Sincer, m-așteptam la o completare din partea dv. de exemplu!” 
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Dl.  cons. Dubău : „Ce completare, dl coleg?” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Să fie mai mare economia pe care să o aducem, 500 lei!” 
Dl.  cons. Dubău : „Încă o dată, discutând cu dl Primar, de exemplu anul trecut se 
plângea că trebuie să-și dea un spor de 25% și dânsul n-a vrut dar a primit o hârtie!” 
Dl.  cons. Vancea D. : „Mie nu mi-a spus ...” 
Dl.  cons. Dubău : „Mie mi-a spus că este necăjit, a venit o hârtie de la Prefectură, că-l 
obligă să-și ia 25% că are proiecte cu fonduri europene. Aseară l-am informat că 
probabil când a mers la București despre legea asta nu s-a informat. L-am informat 
aseară că s-a modificat Legea salarizării unice iar procentul în care poate să primească 
un spor la salariu pentru implementarea acestor proiecte este de până la 25%, și-atunci 
poate să-și dea 0,01%. 
Dl cons. Vancea D. : „Ca și noi de exemplu, până la 10% putem să ne dăm 0,01%!” 
Dl cons. Dubău : „Bun, discutați cu dl. Primar și...” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu discut cu dl Primar, eu am proiectul pus aici în fața voastră, 
eu vă propun 500 lei net care înseamnă undeva la 800 leix17x12, înseamnă peste 1 
miliard, jumate /an, care știți la fel de bine ce se poate face cu ei!” 
Dl cons. Dubău : „Pot să vă înțeleg bunele intenții dar constat că nu aveți competența 
și calificarea necesară ca să faceți astfel de propuneri! Drept dovadă...” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu ne-am făcut școlile împreună , nu locuim în aceeași locuință 
ca să-mi cunoașteți dv. competențele.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Vă rog să polemizați în particular, deja ne abatem de la 
subiectul proiectului.” 
Dl cons. Dubău : „Voiam să vă explic...” 
Dl cons. Vancea D. : „Cu cuvinte potrivite, vă rog!” 
Dl cons. Dubău : „Cu cuvinte potrivite, atâta vreme cât legea stabilește o raportare 
procentuală dv. faceți o raportare aleatorie, ori asta nu se poate, trebuia să știți în 
momentul în care ați elaborat proiectul că raportarea se face procentual-1 și 2-este o 
modificare de Regulament.” 
Dl cons. Vancea D. : „Stimați colegi, aveți un proiect, vă rog să-l votați sau ba, dacă 
vreți ceva pentru oraș, dacă nu, nu-l votați că nu-i așa greu, e foarte simplu, este foarte 
succint scris, cu o pagină v-am rezolvat toată documentația, nu v-am obosit ochii cu 
nimic, câteva cuvinte clare. Eu, sigur, îmi doresc împreună cu voi, bineînțeles, cu 500 
de lei ai mei, nu fac mare lucru.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Alte discuții...” 
Dl cons. Cipleu : „Eu aș vrea să spun câteva cuvinte, să citesc mai mult și de ce vreau 
să votez acest proiect deși de obicei achiesez la propunerile colegului,de multe ori i le-
am sprijinit, le-am potențat.” 
Dl cons. Vancea D. : „Le-ați îmbunătățit? Îmbunătățiți și azi că...” 
Dl cons. Cipleu : „N-o să vi-l îmbunătățesc și o să vă spun și din ce motiv, din motiv că 
o consider o acțiune de imagine a dv.!” 
Dl cons. Vancea D. : „Păcat!” 
Dl cons. Cipleu : „Vă și argumentez de ce o consider așa, am avut ocazia anul trecut 
să vă ascult de nenumărate ori tot așa în fața Consiliului că ne spuneați de salariile 
angajaților de la Primărie și ne-ați tot reproșat și nu știu ce...Am avut ocazia asta, 
plăcuta surpriză, să constat că a fost o acțiune de imagine respectivele luări de poziție 
ale dv. vis-a-vis de salarii și ca să-mi argumentez, și ca să nu fiu bănuit și ca să nu 
folosesc cuvinte personale am extras din procesele verbale de ședință două luări de 
poziție ale dv. vis-a-vis de proiectul „Aprobarea salariilor familiei „Administrație” oraș 
Aleșd.” 
Dl cons. Vancea D. : „Alea de pe net?” 
Dl cons. Cipleu : „Procesele verbale ale ședințelor Consiliului local Aleșd sunt pe net, 
cred că le mai studiați și dv. că doar în ședință următoare le aprobați și când le aprobați 
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înseamnă că le însușiți și dacă-mi permiteți o să vă citez: 30.01.2018- pe marginea 
proiectului privind salariile, vă argumentez de ce din punctul meu de vedere a fost o 
acțiune de imagine-opinie personală, așa cum o consider și pe cea de azi. Dl. consilier 
Vancea: „Tot vis-a-vis de proiectul acesta am și eu de obiectat la fel ca și în celelalte 
două dăți când s-au discutat salariile angajaților Primăriei și bineînțeles nici de data asta 
nu pot fi de acord cu asemenea cuantum la salarii, parte din ele și mai mult de cât atât 
am să reproșez unor angajați lipsă de respect, dovadă de nemuncă și nesimțire la unii 
dintre ei, dar nu dau nume dacă trebuie chiar dau și oricum pe viitor aștept de la 
angajații primăriei seriozitate, salarii decente și seriozitate și dacă ei cred că ei pot să 
ne conducă pe noi și nu noi pe ei, eu vreau să cred că se înșală, dar asta este strict 
despre activitatea primăriei. Vis-a-vis de cuantumul salariilor cu siguranță că mă abțin la 
această hotărâre. 31.01.2018-a doua zi- la același proiect de hotărâre. Dl cons. 
Vancea: „Aș vrea și eu să spun că nu am votat niciodată salariile în cuantumul ăsta și 
nici acum nu le-aș vota dacă n-ar fi asta din Primărie trebuie să ne gândim și la 
posibilitatea financiară a primăriei când plătim salariile astea propuse care unele din ele 
sunt prea mari altele prea mici și cu discrepanțele astea eu nu sunt de acord- de la un 
salariu foarte mare la unul foarte mic dar din cauză că suntem puși într-o situație 
delicată ca și Primărie eu m-am hotărât să susțin azi proiectul.” Deci după părerea mea 
asta este dovada clară că și vis-a-vis de salarii a fost o acțiune de imagine.” 
Dl cons. Vancea D. : „Dacă veneați și dv. la ședința respectivă eu nu votam salariile 
dar dacă dv. n-ați venit ce era să fac cu Primăria?” 
Dl cons. Cipleu : „Acțiune de imagine, ceea ce spuneți dv. este exact ceea ce susțin 
eu.” 
Dl cons. Vancea D. : „Să știi că susțin în continuare chestia cu salariile din primărie.” 
Dl cons. Cipleu : „Susțineți degeaba, c-ați votat!” 
Dl cons. Vancea D. : „Am votat că m-ați pus în situația asta proastă...” 
Dl cons. Cipleu : „După ce ați votat, aș vrea să vă aud tot anul ăsta cum vă criticați c-
ați votat. Și ca să închei cu asta, de-aceea v-am dat citate ca să-mi argumentez opinia 
că toată retorica vis-a-vis de salarii a fost o acțiune de imagine personală și de aceea o 
consider și pe cea de azi o acțiune în aceeași notă. Mie mi-a fost suficient aceste două 
ședințe la interval de o zi ca să-mi dau seama că iată o chestiune de imagine ne 
dezvăluie că sub masca lui „Zoro” se ascunde „Sancho Panza”, la interval de 24 de 
ore.” 
Dl cons. Vancea D. : „Sub masca lui „Zoro” se ascunde cine trebuie dar degeaba că ați 
jucat în așa fel încât ați forțat.” 
Dl cons. Cipleu : „Eu v-am prezentat cuvintele dv. Ce am forțat?” 
Dl cons. Vancea D. : „Da, eu nu zic că nu, dar ați forțat că v-am așteptat la ședință!” 
Dl cons. Cipleu : „Păi, dar de ce dv. voiați să vă faceți retorica în continuare pe seama 
votului altora. Păi dv. dacă sunteți consilier să vă meritați banii, să votați conform 
conștiinței nu conform imaginii personale pe care doriți să v-o faceți.” 
Dl cons. Vancea D. : „Păi nu, ce legătură are salariile cu imaginea personală.” 
Dl cons. Cipleu : „Păi v-am citat, să vă mai citesc o dată?” 
Preşedintele de şedinţă- ”Ce ar fi să polemizați în particular! Colegii, v-ați lămurit? 
Putem să votăm? 
Dl cons. Vancea D. : „Nu trebuie să fiți geloși!” 
Dl cons. Cipleu : „Eu nu sunt, pe Zoro eram dar pe Sancho Panza, nu!” 
Preşedintele de şedinţă: „Putem să votăm?” 
Dl cons. Vancea D. : „Am văzut, voi cum ați votat, de două ori împotrivă și a treia 
pentru, că...” 
Dl cons. Cipleu : „Dacă se corectează greșelile într-un proiect întotdeauna am votat 
pentru, dacă ce spun este luat în considerare, argumentat, bineînțeles, nu orice se 
corectează. Și Planul de mobilitate, minim prostiile de-acolo și vă mai spun o chestiune 
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nici respectiva problemă nu am votat-o că s-a grăbit cu contractul. Mie mi s-a părut...că 
d-șoara s-a grăbit...nu mi-a explicat nimeni cât de obligatoriu legal era să aprob un 
contract pe care-l aprobasem deja adică noi am aprobat contractul de delegare a 
gestiunii deșeurilor și azi am aprobat încheierea contractului. Păi cu ea și Consiliul local 
într-un fel, eu vorbesc din punct de vedere logic, nu știu legal că nu mi-a explicat nimeni 
astea, dar n-am apucat să facem discuția că poate ajungeam la o concluzie. Eu ți-am 
dat, am votat aia, am votat procedura, vine o comisie numită prin dispoziția primarului 
face o procedură la care eu nu am participat și eu votez că aia s-a deșfășurat corect. Mi 
se pare o prostie, de aceea m-am abținut nu din motive de altceva. Sunt perfect de 
acord dacă a câștigat Salubri, Doamne-ajută, dă-i înainte! Dar lucrurile sunt neexplicate, 
iar lucrurile care nu se explică, nu se înțeleg, nu le votez decât atunci când sunt înțelese 
nu le votez decât atunci când sunt înțelese și modificate.” 
Dl cons. Vancea D. : „Au mai fost niște probleme cu niște terenuri dar o să studiez și 
eu problema, ați studiat-o și voi ca să vă faceți un filmuleț și o să-mi fac și eu un filmuleț 
ca să vă arăt că de fapt nu-i chiar așa.” 
Preşedintele de şedinţă- ”Ne-am abătut de la subiectul proiectului de hotărâre!” 
Dl cons. Vancea D. : „Sigur, hai să facem ceva pentru orașul ăsta.” 
Preşedintele de şedinţă: „Supunem la vot proiectul de hotărâre. Acesta a fost votat cu 
3 voturi pentru, 13 abțineri, astfel nu se adoptă proiectul de hotărâre.” 
Dl cons. Jurcuț : „Colegul, îmi pare rău!” 
Dl cons. Vancea D. : „Nu  pentru mine trebuie să-ți pară rău, pentru oraș trebuie să-ți 
pară.” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, dă citire Raportului 
privind situația gestionării bunurilor pe anul 2017. 
Preşedintele de şedinţă- ”Declar ședința încheiată!” 
Dl cons. Cipleu : „Îmi dați voie să vă reproșez totuși modul în care ați condus ședința!” 
Preşedintele de şedinţă- ”Mulțumesc! Îmi asum!” 
Dl cons. Cipleu : „Vă rog să declarați redeschisă ședința că n-am discutat nimic.” 
Preşedintele de şedinţă: „Păi eu am citit următoarele puncte.” 
Dl cons. Cipleu : „Nu v-am auzit!” 
Preşedintele de şedinţă: „De gura dv. nu m-ați auzit și de dragul de a face ironie aici.” 
Dl cons. Cipleu : „Acuma fără a face niciun fel ironie, eu chiar am discutat foarte 
serios, dv. le luați cum vreți, apropos de stadiul îndeplinirii hotărârilor.” 
Preşedintele de şedinţă: „Eram la raportul de la punctul 10 dacă aveți aici ceva de 
discutat.” 
Dl cons. Cipleu : „Nu, eu nu!” 
Preşedintele de şedinţă– trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, dă citire Raportului 
privind stadiul îndeplinirii Hotărârilor Consiliului local Aleșd în anul 2017. 
Dl cons. Cipleu : „Dacă nu sunt alte chestiuni eu l-am rugat pe dl. Primar aseară, la 
comisie să se uite pe hotărârile de consiliu care n-au fost...” 
Dl. primar: „M-am uitat.” 
Dl cons. Cipleu : „Bun, este vorba de doua hotărâri care n-au fost puse integral în 
aplicare HCL 43/2017. Programul anual achiziții pe 2017 –anexa 1, 58 poziții, 6 
nerealizate.” 
Dl. primar Todoca: „43-alimentare rețea cu apă și canal Aleșd.” 
Dl cons. Cipleu : „Deci aceea nu s-a realizat.” 
Dl. primar Todoca: „Următoarea-dotarea căminelor culturale cu aparatură 
electrocasnică și mobilier de bucătărie. Pentru căminul din Tinăud s-a intervenit la 
partea de reabilitare acoperiș.” 
Dl cons. Cipleu : „Este vorba de cele 31.000 prinse în buget, la cheltuieli.” 
Dl. primar Todoca: „Da, bănuiesc. La Peștiș s-au făcut o serie de lucrări în vederea 
obținerii avizului ISU, am schimbat uși, sensuri și avem avizul ISU. Chiar că am lucrat 
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pe ambele cămine. Diriginte de șantier-Pădurea Neagră- A apărut treaba cu „Natura 
2000”, probabil săptămâna viitoare intră în dezbatere la Mediu și achiziționăm și 
dirigenția de șantier. Achiziție scenă- am evaluat ofertele și cu mult mai scurge erau 
scenele și atunci am abandonat.” 
Dl cons. Dubău : „Recunoașteți că v-am zis că este o prostie.” 
Dl. primar Todoca: „Da! Amenajare capelă mortuară Tinăud- suma a fost 
redirecționată către biserici. Achiziție sistem încălzire panouri solare-în urma apariției 
unor ghiduri, depunem și poate obținem finanțare și cumpărăm pe proiect european. 
Sonorizarea-același lucru ca și scena. Energie electrică- n-am mai făcut pentru că am 
prelungit cu Electrica contractul. Probabil o să facem o procedură, o să facem economie 
dacă facem procedură. Reabilitarea și modernizarea piață-am efectuat tot felul de 
reparații la acoperiș, înlocuire policarbonat. În 2018 se vor continua lucrările de 
extindere. Servicii întreținere rețea calculatoare- s-a făcut parțial, nu s-au cheltuit în 
totalitate suma.” 
Dl cons. Dubău : „Bun, nu s-au cheltuit dar s-a făcut ceva.” 
Dl. primar Todoca: „Păi este o persoană care nu știu cât i se dă pe lună și ăsta se 
ocupă de rețele vreo 400 lei/lună și contractul lui nu a acoperit suma. Achiziție instalații 
sanitare și termice-parțial nu a fost necesară cheltuirea în totalitate. Achiziție marcaje 
rutiere-am așteptat Planul de Mobilitate Urbană, îl trasăm și după aceea le inversăm.” 
Dl cons. Dubău : „Dar știți ca să faceți marcaje rutiere chiar și pe ce a zis colegul 
Vancea, că este o necesitate acolo nu aveți nevoie neapărat de Planul de Mobilitate 
Urbană ci mergeți, vorbiți cu poliția, vă avizează. Încă o dată, strada aceea nu trebuie 
să o muți de-acolo sau să-i faci nu știu ce ca să faci sens unic, te duci frumos la poliție 
cu propunerea și ăia îți spun d-le se poate face sens unic, îți avizează și îți cumperi 
semnele.” 
Dl. primar Todoca: „Pe limitatoare de viteză, tot așa 10 treceri de pietoni, am așteptat 
terminarea lucrării apă-canal că vine CNI-ul din nou și Planul de Mobilitate Urbană că 
poate acolo nu-s treceri de pietoni și iară facem asta.” 
Dl cons. Dubău : „Numai o secundă, vă spun eu că în Planul de Mobilitate Urbană nu 
aveți nicăieri trecerile marcate, exact locul și unde vin.” 
Dl. primar Todoca: „Lucrări asfaltare parcare lângă ștrand-este în proiectare, nu s-a 
terminat. Achiziție tractoraș-din discuții cu colegii consilieri au spus că modelul respectiv 
nu este în stare să bărbierească parcul din Tinăud, era păcat să-l luăm și să nu fie bun. 
Tot în urma discuțiilor-Achiziție balustrade- societatea de la care a luat, respectivul nu a 
mai comercializat în perioada aceea că le cumpărăm la sfârșitul anului.” 
Dl cons. Cipleu : „Că de-asta voiam să vă întreb că nu știam că din ăsta face parte, am 
cerut atunci lămuriri cu cei 90 m, ați spus că balustradă în continuare .” 
Dl. primar Todoca: „Era aici, pe picioare trebuia cu conexpaduri și tablă și a zis că nu 
fac la comandă, cantitate mică. Cred că am terminat!” 
Dl cons. Cipleu : „HCL 57-2 poziții nerealizate.” 
Dl. primar Todoca: „Marcaje rutiere, v-am spus, 2 cămine, branșament, nu știu despre 
ce cămine a fost vorba, nu s-a mai realizat.” 
Dl cons. Cipleu : „Să nu fie la ăla la care ne-am obligat că i-am cumpărat terenul, că 
urmăresc! Păi! Ați trecut în contract prevederi care nu se regăsesc în...” 
Dl. primar Todoca: „Nu s-a mai făcut!” 
Dl cons. Cipleu : „Da, HCL 57/2017, 21 poziții noi, 2 nerealizate.” 
Dl. primar Todoca: „Care?” 
Dl cons. Cipleu : „HCL-57.” 
Dl. primar Todoca: „Păi astea sunt branșamente și marcaje rutiere.” 
Dl cons. Cipleu : „Eu vă întreb că vreau să ajung undeva, totuși drumurile acelea de la 
Tinăud, că le aștept de 1 an și jumătate.” 
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Dl. primar Todoca: „Drumurile de la Tinăud le-ați propus atunci în plan și n-au fost 
bugetate, le facem acum.” 
Dl cons. Cipleu : „Dl Primar vreau să fac un recurs la memoria dv. dacă n-ați reținut 
chestiunile vă spun eu din memoria mea. Asta cu „n-au fost bugetate” este valabilă 
pentru 2016 când au fost pentru prima dată introduse în planul de achiziții pe sfârșitul 
anului, recunosc! Dar în anul 2017 au fost în Planul de achiziții de la bun început.” 
Dl. primar Todoca: „La care a fost asta?” 
Dl cons. Cipleu : „Păi nu mai știu hotărârea, știți de ce vă întreb de ele că discutam aici 
de propuneri, de idei cu lucrări și altele. A trecut 1 an de zile, am rambursat 800 și ceva 
de mii dar noi n-am avut bani să facem drumurile acelea.” 
Dl. primar Todoca: „Efectiv am făcut un drum și au lucrat atâta de prost și de încet...” 
Dl cons. Cipleu : „Deci, efectiv nu vreți să-l faceți  
Dl. primar Todoca: „Aici este și dl viceprimar, că efectiv am vrut să-l facem.” 
Dl cons. Dubău : „Și osă faceți 77.000 de mega șmecherii până în 2032 că noi nu 
suntem...” 
Dl. primar Todoca: „Lasă șmecheriile!!!” 
Dl cons. Dubău : „Nu suntem în stare să balastăm 3 metri liniari de drum?.” 
Dl. primar Todoca: „Investiție în satele...” 
Dl cons. Cipleu : „Aceeși chestiune apropos de excedentele astea că rambursăm aia. 
Că rambursăm anticipat nu este nicio fericire fiți liniștit că băncile și-au pus în contract, 
plătești ca și cum plătești la termen, orice bancă își ia siguranța că-i plătești dobânda și 
anticipat, ai penalitate de rambursare anticipată.” 
Dl. primar Todoca: „N-am avut, n-am avut!” 
Dl cons. Cipleu : „Contractul a fost făcut cum au vrut ei și s-au votat ilegal, după ce s-a 
ținut licitația am votat modificarea lui. Dar problema este în felul următor, mă refer la alt 
punct din achiziții. Am insistat vreme de 3 ani de zile, din punctul meu de vedere treceți 
la cele 67 de realizări ale dv. pentru acoperirea șanțurilorpluviale, într-o jumătate de 
stradă n-ați mai găsit, a mers greu! Haideți să vă spun o chestiune și vă spun de ce nu 
vă cred, deci nu a putut face să acopere pe Horea o jumătate de stradădar s-au mai 
putut face șanțuri și acoperite pe Eminescu în continuare.” 
Dl. primar Todoca: „Am terminat strada aceea, să nu mai spuneți c-am făcut la maică-
mea, c-a murit, de 2 ani n-am trecut pe-acolo!” 
Dl cons. Cipleu : „Doamne ferește!” 
Dl cons. Dubău : „Eu v-am rugat de nenumărate ori să nu personalizați discuțiile că 
ideea era foarte simplă.” 
Dl cons. Cipleu : „Eu, sincer mă gândesc la altă persoană pentru care faceți acolo dar 
nu contează. Da, voiam să vă spun că adoptăm o hotărâre, cred că din luna mai, păi 
dacă din mai n-am avut timp să punem ...” 
Dl. primar Todoca: „Am făcut ce-am adoptat inițial, știți foarte bine.” 
Dl cons. Cipleu : „Ce-am adoptat inițial știți bine că a fost ideea mea să scoatem 
manopera ca să facem o achiziție transparentă, până la urmă s-a făcut tot cu ofertantul 
ăla nu-i mai dau numele că nu-i frumos aci, că-i public. Dar atâta lucru, am zis să băgați 
și Horea că-i jumătate de stradă, că nu-i mult, îi pus vai și-amar pe partea dreaptă, că-s 
tot așa.” 
Dl. primar Todoca: „Băgăm și pe Horea, anul ăsta.” 
Dl cons. Cipleu : „Vă rog să dați dovadă totuși de seriozitate.” 
Dl cons. Dubău : „Să nu vă prindă 2032!” 
Dl. primar Todoca: „Doamne feri`!” 
Dl cons. Cipleu : „Acuma că pe Eminescu vă bănuim de nu știu ce parti-priuri mă 
gândesc că pe cale de simetrie, pe Horea aveți ceva dușmani?” 
Dl. primar Todoca: „N-am niciunul.” 
Dl cons. Cipleu : „Atunci nu înțeleg, puteți să declarați ședința închisă închisă.” 
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Preşedintele de şedinţă: „Mulțumesc! Declar ședința închisă!” 
 
 
 
Președinte de ședintă                                                                       Secretar 
Scorțe Monica                                                                                   Lauran Nicoleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


