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Încheiat azi 29 Septembrie 2021, cu ocazia desfăşurăriişedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Topliţa.

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei
conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1),
lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În continuaresupune la vot Procesul verbal nr.13/26.08.2021 care este aprobat în unanimitate de
voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 13 proiecte de hotărâri,
PrezentareaRaportului final nr.30462/23.09.2021 al comisiei mixte de verificare a bunurilor de

pe listele de casare, constituită conform HCL nr.91/2021 (anexe: Proces verbal nr. 25635/16.08.2021;
Proces verbal nr.25926/17.098.2021 și Proces verbal nr.26550/23.08.2021);

Prezentarea Raportului de evaluare nr.156/27.08.2021 întocmit de evaluator autorizat ANEVAR
Ing. Florescu Valentina Oana;

Prezentarea informării biroului investiții referitor la obiectivul : ”Modernizarea străzilor din
municipiul Toplița, județul Harghita, în vederea dezvoltării căilor de circulație” , informare solicitată în
ședința anterioară a Consiliului Local de către dl. consilier Szabo Coloman Emeric;

Prezentarea adresei nr.9712/27.09.2021 a Spitalului municipal Toplița înregistrată la noi sub
nr.31033/28.09.2021și pct. Diverse, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local
al municipiului Toplița.

Se face apelul nominalşi constată că sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând
motivat următorii consilieri: Dobrean Olga Ana și Szabo Coloman Emeric. D-nii. consilieri: Ferencz
Vlăduț Ionel, Macarie Olimpiu Marius și Vodă Marc Ioan Andrei au participat online.

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – face următoarea precizare: între proiectele de pe
ordinea de zi nu se regăsește proiectul pe care eu l-am depus în data de 1 iulie deși mi s-a promis că va
fi inclus.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: am făcut două adrese la
Garda Forestieră prin care le-am solicitat punctul de vedere.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – dă citire primei adrese cu nr.5128/20.08.2021 a
Direcției Silvice Harghita, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr.26483/20.08.2021, iar cea
de a doua adresă cu nr.601/1/16.08.2021 a Gărzii Forestiere Brașov înregistrată la Primăria municipiului
Toplița sub nr.26021/18.08.2021 cărora le dă citire.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – întreabă, când au fost primite aceste adrese?
Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: în cursul lunii august 2021.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – dacă dl. consilier Hirișcău a depus acest proiect în luna iulie,
sau primit răspunsurile în luna august, de atunci de ce nu a fost informat și nu mai pierdeam vremea toți,
mie mi se pare normal că dacă cineva depune un proiect de hotărâre și este un temei legal ca să nu se
aducă la îndeplinire trebuia informat inițiatorul și atunci nu mai pierdeam vremea, nu înțeleg dle.
secretar de ce nu l-ați informat pe dl. Hirișcău?



Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – la ședința trecută v-am spus că
așteptăm răspunsul și la ședința următoare îl vom comunica în momentul în care îl vom primi.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – dvs. dle. secretar trebuia să-l puneți pe ordinea de zi.
Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: ordinea de zi se întocmește de către inițiator -
primar, eu nu propun nici un proiect pentru ordinea de zi, nu am nici un fel de atribut în sensul acesta.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – dvs. trebuia să dați un răspuns pentru că nu se poate pune pe

ordinea de zi.
Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: cele două adrese sunt trimise către

Primăria municipiului Toplița, mie dacă mi se dispunea să fac vreun răspuns îl făceam în secunda
imediat următoare, eu nu pot să trimit mai departe adrese în numele meu personal, trimit în numele
instituției.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian –întreabă, la dvs. se depun proiectele pentru ordinea de
zi?

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: nu la compartimentul meu ci la
Primăria municipiului Toplița, eu contrasemnez din punct de vedere al legalității proiectul de hotărâre în
momentul în care acesta are forma finală și poate să facă obiectul introducerii pe ordinea de zi, este o
diferență.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, doriți să vă dăm în scris dle.
consilier Hirișcău?

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – aș dori să primesc ce ați solicitat prin adresa
respectivă către Garda Forestieră și Direcția Silvică.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – precizează faptul că și cei din online să-și exprime
votul.

Dl. ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița - supune din nou la vot ordinea de
zi a ședinței care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

În continuare are cuvântul dl. consilier Man Călin Constantin – președintele ședinței.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.30089/21.09.2021
prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru
realizarea proiectului ”Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul
Harghita”, cod SMIS 126368.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 139/2021.

2. Proiect de hotărâre privindaprobarea Documentației de atribuire nr.28142/06.09.2021
prin licitație deschisă a contractului de furnizare privind ”Furnizare energie electrică”.

Dl. consilier Coman Ionel – solicită explicații legat de acest proiect de hotărâre cu privire la
majorarea energiei electrice și dacă există varianta de a găsi și alt furnizor?

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții –răspunde: am avut un contract de furnizare prin
licitație deschisă, au fost 4 oferte, a fost transparență, doar pe un an și șase luni, prețul a crescut cu
157% față de aprilie, am fost nevoiți să reziliem contractul începând cu data de 1 noiembrie, doar până
în data de 30 octombrie mergem pe contractul acesta, de aceea am făcut o nouă procedură să desemnăm
pe altcineva câștigător, ori să vină mai mulți și cu ce preț.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 140/2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație și negociere,
pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița, ce se supun procedurii
licitației și negocierii, în scopul valorificării – conform anexelor.
Dl. consilier Man Călin Constantin – propune la prețurile pentru pornire la licitație pentru partizile din
anexa nr.1 și o partidă din anexa nr.2 o majorare cu 30% a prețului de pornire la licitație, respectiv pe
partida 2178 – 250 lei, partida 2205 – 210 lei, partida 10466  din anexa nr.2 – 150 lei.



Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – propune partizi separate. Partida 2178 având în vedere faptul că
vorbim despre niște partizi pentru exploatare progresivă unde avem foarte mult lemn de lucru atât de
brad cât și de molid aș propune 230 lei având în vedere că atât cât de mare este volumul de exploatare
avem și lemn de foc, dar avem și coajă multă, iar volumul arborelui mediu dacă ne uităm o să

vedem că este într-un nivel mediu. Pentru partida 2205 având în vedere distanța de exploatare care este
cuprinsă între 1001 și 1500 m iar volumul arborelui mediu este mult mai mic față de cel anterior
propune 170 lei prețul de plecare, pentru partida 10464 – 185 lei, partida 10465 – 180 lei, iar pentru
10466 – 140 lei avândîn vedere faptul că în special distanța de exploatare este destul de mare, iar
locația dacă ne uităm este în zona Deluț unde exploatarea este destul de dificilă pe zona respectivă,
acestea sunt propunerile mele.
Dl. consilier Man Călin Constantin – poate că dl. consilier Negrea nu a fost foarte de atent pentru că
sunt două partizi care sunt scoase la negociere, practic noi nu putem modifica prețul de APV pentru că
cele două partizi sunt suprapuse peste altele, deci ceea ce ați propus dvs. legat de partizile prețurilor la
negociere acolo nu putem umbla, decât la prețul din APV, pentru că sunt partizi suprapuse.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează faptul că, și dacă sunt
suprapuse nu avem voie să modificăm prețul sub APV, de obicei mergeam la prețul partizii mamă. Din
câte știu ați dat avizul comisiilor, să înțeleg că va-ți răzgândit între timp?

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – avizul nostru este dat cu obiecțiuni să modificăm prețul.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, de ce nu ați făcut

propunerile în comisii și să veniți cu ele?
Dl. consilier Coman Ionel – dacă este reprezentantul Ocolului Silvic l-aș ruga să-mi răspundă

dacă materialele trimise Consiliului Local poate exista și adresa persoanei care a constatat masa
lemnoasă fie cea accidentală, fie cea supusă exploatării, deci persoana care a făcut evaluarea? Am rugat
în mai multe ședințe ca acele materiale să fie însoțite și de persoana care face evaluarea, era vorba
despre accidentale.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: partizile
acestea sunt administrate de către Direcția Silvică, noi decât aprobăm prețurile de pornire la licitație, ei
stabilesc și felul tăierii conform amenajamentului, dacă doriți persoana care a făcut evaluarea este șeful
de District din zona respectivă.

Dl. consilier Coman Ionel – am solicitat acest lucru în ideea transparenței, în caz contrar eu mă
abțin de la vot.

Dl. consilier Man Călin Constantin – supune la vot propunerea făcută, pentru partizile
cuprinse în anexa nr.1, respectiv:partida 21748 – 250 lei; partida 2205 – 210 lei și partida din anexa nr.2
10466 – 150 lei iar cele supuse negocierii la prețul din APV.

Consiliul Local votează după cum urmează:
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – propune ca să luăm fiecare partidă pe rând pentru că

sunt prețuri diferite, cu propunerea 1 și propunerea 2.
Dl. consilier Man Călin Constantin – supune la vot partida nr.2178 eu am propus 250 lei.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – eu am propus 230 lei.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – m-am interesat și eu la prețurile care se practică în alte părți,
am întrebat agenți economici care merg Ocolul Silvic Gheorgheni, RNP, undeva prețurile de pornire la
licitație la partizi principale de la 240 lei la 300 lei, efectiv la licitație se ajunge și la 500 lei, dar prețul
de pornire este între 240 lei și 300 lei.

Se votează pe rând propunerea dlui. consilier Man, pentru partida 2178 – 250 lei
Se votează propunerea dlui. consilier Negreapentru partida 2178 – 230 lei.
Se aprobă propunerea dlui. consilier Man pentru partida 2178 – 250 lei.
Se votează pe rând propunerea dlui. consilier Man, pentru partida 2205 – 210 lei
Se votează propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 2205 – 170 lei.
Se aprobă propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 2205 – 170 lei.
Se votează pe rând propunerea dlui. consilier Man, pentru partida 10464 – 185 lei
Se votează propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 10464 – 160 lei.
Se aprobă propunerea dlui. consilier Man pentru partida 10464 – 185 lei.



Se votează pe rând propunerea dlui. consilier Man, pentru partida 10465 – 180 lei
Se votează propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 10465 – 150 lei.
Se aprobă propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 10465 – 165 lei.
Se votează pe rând propunerea dlui. consilier Man, pentru partida 10466 – 150 lei

Se votează propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 10466 – 140 lei.
Se aprobă propunerea dlui. consilier Negrea pentru partida 10466 – 140 lei.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul

cu  votul a 14 consilieri, dl. consilier Macarie Olimpiu Marius care participă online a pierdut conexiunea
şi adoptă Hotărârea nr. 141/2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
închiriere nr.13566/05.11.2008 încheiat cu doamna Antal Aurica Steluța – chiriaș în locuința
ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl.1C, sc.1, ap.9.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – solicită dlui. Marc Ovidiu informații suplimentare legat
de acest proiect de hotărâre, noi cei din comisia de locuințe știm despre ce este vorba, dar am vrea ca
toți colegii să afle care este speța respectivă și de ce s-a ajuns în situația respectivă.

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde: contractul încheiat cu dna Antal
Aurica Steluța a expirat în anul 2020 luna mai, am solicitat documente cerute de lege pentru prelungire,
am verificat situația dânsei care figura în evidențele noastre ca plătitor de impozite și taxe în calitate de
proprietar împreună cu soțul cu locuință în strada M. Kogălniceanu. I-am adus la cunoștință că din
punctul nostru de vedere nu îndeplinește condițiile pentru prelungire întrucât este proprietar și i-am
solicitat să elibereze locuința întrucât nu mai suntem de acord cu prelungirea contractului, dânsa nea dat
în instanță, ne-am judecat, conform legii evacuarea chiriașului nu se poate face decât în baza unei
hotărâri judecătorești, ne-am judecat și am pierdut procesul și acum avem obligația de a prelungii
contractul și vânzarea pe care dânsa a și solicitat-o.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă,ne puteți exemplifica și câteva motive pentru
care Primăria prin reprezentanții juridici a pierdut procesul intentat de doamna, cine a reprezentat
Primăria în cazul respectiv?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde: nu cred că sunt în măsură să vorbesc
în numele altcuiva, când am primit cererea respectivă și a fost repartizată compartimentului spațiu
locativ împreună cu alte persoane îndreptățite am analizat situația, am dat un răspuns pe care vi l-am
relatat anterior, după ce s-a deschis acțiune în instanță nu a mai fost de competența mea, este problema
biroului juridic din carul Primăriei, noi ne-am exprimat punctul de vedere al compartimentului spațiu
locativ.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă dacă este vreun reprezentant din cadrul
biroului juridic în sală pentru a lămuri speța în cauză, pentru că citind Decizia instanței este stipulat ca
pârâtului să i se prelungească contractul ceea ce trebuie să facem noi astăzi, obligarea pârâtului să
încheie contract de vânzare – cumpărare pentru imobilul respectiv, avem cheltuielile de judecată și aș
vrea să știu și eu în calitate de consilier local cine a reprezentat dosarul în cauză la Judecătoria Toplița și
să ne lămurească din punct de vedere juridic pentru a înțelege mai în detaliu dacă se poate.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: singurul jurist pe care îl
avem de la compartimentul juridic este dl. Citirigă Paul Eugen și el s-a ocupat de problema respectivă,
dar nu văd interesul care ar fi din partea noastră pentru că noi nu suntem proprietari pe acest apartament,
este proprietatea ANL-ului, noi doar îl administrăm.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – înțeleg, dar sau cheltuit niște bani, sunt niște cheltuieli
de judecată, s-a cheltuit timp, muncă, eu personal aș dori să știu cum se cuantifică aceste lucruri, pentru
că rezultatul final îl avem în fața ochilor și aș dori un răspuns.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: o să primiți răspuns în
scris, nu este prezent dl. jurist, solicită ca începând cu ședința următoare cei doi juriști să fie prezenți la
lucrările ședinței.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu nu vă dau dreptate dle. primar, spuneți că nu este
interesul nostru pentru că este proprietatea ANL-ului, eu spun că este interesul nostru pentru că cineva
din Toplița care chiar avea nevoie de locuința respectivă nu putea intra în posesia acesteia, dna. căreia i



se face contractul am înțeles că are locuință și altcineva care nu are locuință nu poate intra acolo, în plus
o să ajungem să-i vindem și acest apartament conform sentinței în cazul în care aceasta are casă, nu
mise pare normal. Scrie în Sentința civilă: prin răspunsul la interogatoriu formulat pârâtul și-a
reconsiderat poziția, înțeleg bine, pârâtul este Primăria și a arătat că este de acord cu acțiunea formulată
fiind

îndeplinite condițiile legale pentru prelungirea contractului de închiriere, adică noi am recunoscut
singuri că putem să-i facem și contract și să-i vindem apartamentul cu toate că are casă.

Dna. consilier Borș Andra Ramona – precizează următoarele: am discutat în comisia de
locuințe ANL această speță și exista o scăpare din partea Primăriei, nu putem să emitem puncte de
vedere când este vorba de legi, exista un paragraf scris mai mărunt și dădea dreptate acelei chiriașe din
păcate. Păcat că nu este și juristul aici să ne explice toate detaliile, eu însă am studiat împreună cu dl.
administrator public această problemă și i-am explicat și dlui. Marc Ovidiu că nu putem emite puncte de
vedere, dacă o instanță judecătorească a decis, Decizia aceea este definitivă și noi trebuie să o aplicăm.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – să nu ne trezim tot cu decizii de acestea și nu numai aici, mie
mi se pare destul de clară speța.
Dna. consilier Borș Andra Ramona – spațiul trebuia să aibă un anumit număr de mp./membru de
familie și acolo a existat o scăpare, deci vă dați seama că un judecător nu este părtinitor și în momentul
în care a analizat a considerat astfel.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –am discutat foarte mult problema aceasta în
comisii, procesul era pe rol, dna. respectivă care a înaintat în instanță această cauză din punctul nostru
de vedere avea perfectă dreptate, Primăria la momentul în care a luat decizia de a nu face ceea ce se
solicită a gândit-o emoțional sau și-a emis niște păreri care nu erau bazate și care nu aveau dreptul să o
facă. Drept urmare acea persoană și-a căutat dreptatea în instanță, noi am ajuns la concluzia că nu are
rost să tărăgănăm ani de zile într-un proces în care clar pierdeam și atunci s-a făcut aceea opinie în
instanță că suntem de acord cu ceea ce solicită chiriașul și să încheiem situația. Practic, Primăria trebuie
să-i aprobe acea cerere din primul moment pentru că se încadra perfect în prevederile legale, nu depășea
suprafața de mp. la locuința pe care o mai deținea, drept urmare avea dreptul să cumpere și să
prelungească acest contract.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu votul a 11 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiunea, dna. Tudor Ionela a votat împotrivă iar dl. consilier Vodă Marc Ioan
Andrei s-a abținut de la votşi adoptă Hotărârea nr. 142/2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public
al municipiului Toplița în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 143/2021.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de
închiriere nr.55/03.01.2013,  încheiat cu doamna Vlaic Otilia – chiriaș în spațiul cu destinație de
locuință situat în imobilul din str. Libertății, nr.59, ap.4.

Nefiind obiețiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 144/2021.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local
nr.11/2021 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de
Administrație al Spitalului municipal Toplița.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 145/2021.



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.30143/21.09.2021
prin procedură simplificată a contractului de furnizare privind ”Toalete Publice Automate
racordabile”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 146/2021.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor Consiliului Local în
Consiliile de Administrație și în Comisiile de asigurare a calității educației al instituțiilor de
învățământ din municipiul Toplița, pentru anul școlar 2021-2022.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri,d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 147/2021.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului – teren și construcții, înscris în CF
nr.53140 Toplița, nr. cadastral 53140, situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș, bl. E din
domeniul privat al municipiului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și
administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – întreabă, de ce tocmai acum și  nu când trebuia să se
facă?

Dl. consilier Man Călin Constantin – precizează faptul că, nu stabilim noi ziua când se face o
trecere din domeniul privat în domeniul public, îi solicită dlui. secretar să-și exprime punctul de vedere.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – răspunde: imobilul respectiv a fost inițial în
domeniul public, s-a efectuat trecerea lui în domeniul privat, ulterior sau efectuat acolo lucrări cu privire
la reabilitarea și reconvertirea lui în spații pentru locuințe sociale, în momentul de față se reimpune ca
să-l trecem în domeniul public pentru că potrivit reglementărilor legale acel tip de locuințe, locuințele
sociale trebuie să aparțină domeniului public al localității. De la momentul când s-a terminat efectiv
lucrarea până în momentul de față a intervenit o perioadă de timp, aspectul trecerii înapoi a fost scăpat
din vedere, practic în momentul de față trebuie să facem această procedură să existe reglementat strict
apartenența la domeniul public a respectivului bloc de locuințe sociale.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – am înțeles, l-am trecut în domeniul privat în anul 2008,
întreabă, când sau finalizat lucrările de reabilitare și schimbarea de fapt pentru că acolo a fost centrală
termică și când sau recepționat lucrările?

Dl. Marc Ovidiu – responsabil spațiu locativ – răspunde: în noiembrie 2018.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – din 2018 până în 2021 după calculele mele sunt 3 ani de zile.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – completează, a fost o scăpare a colegului care se
ocupă cu evidența domeniului public și privat al localității.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 14 consilieri, dl. consilier Macarie Olimpiu Marius care participa online a pierdut
conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 148/2021.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere
pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe pentru tineri – locuințe ANL, situate în str.
Izvoarelor, bl.1B și bl.1C, conform anexei.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 14 consilieri,dl. consilier Macarie Olimpiu Marius care participa online a pierdut conexiuneaşi
adoptă Hotărârea nr. 149/2021.

12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița
pentru anul 2021.

Dl. consilier Man Călin Constantin – solicită dlui. director executiv explicații legat de
proiectul de hotărâre.

Dl. Neculai Sterică – director executiv –explică Consiliului Local al municipiului Toplița,
următoarele: după cum am informat și ieri comisiile de două ori pe exercițiul financiar se fac corecții și



ajustări atât la sume cât și la cote, față de estimările din anul precedent privind încasările în ultimii 3 ani
au apărut corecții pozitive atât la TVA cât și la impozit pe venit. Influența este pe total buget general
1832,94 din care aproape 70% sunt cu destinație specială, exp. 223 este un program pilot care
funcționează la Școala Gimnazială Miron Cristea – suport alimentar, 197 am primit o sumă
suplimentară pentru Căminul pentru persoane vârstnice și 753,9 tot cu destinație specială pentru
investiții bani primiți de la Consiliul Județean Harghita, diferența se poate vedea atât în raportul de
specialitate care a fost exemplificat punctual, acolo avem 264 pentru rețeaua de gaz și 250 pentru
locuințe, iar diferența care este

foarte mică a constituit pentru completarea unor zone care nu sunt acoperite și care au fost acoperite
prin sume pe care le-am primit plus viramente interne. Am ținut cont și de pregătirea anului școlar am
trecut sume care să completeze ceea ce înseamnă scenariul roșu și sume pentru lemne – cheltuieli
încălzire și avize / autorizații ISU, restul sunt sume foarte mici care sau mișcat în cadrul capitolelor
bugetare.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 150/2021.

13. Proiect de hotărâre privindabrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.116/2009
referitoare la aprobarea închirierii de către Consiliul Județean Harghita pe o perioadă de 20 de
ani a unei suprafețe de 20,93 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăria municipiului
Toplița, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.14 pentru desfășurarea activității de către Biroul
Teritorial Toplița – Serviciul administrația publică.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 13 consilieri, d-nii. consilieri: Macarie Olimpiu Marius și Ferencz Vlăduț Ionel care participă
online au pierdut conexiuneaşi adoptă Hotărârea nr. 151/2021.

14. Prezentarea Raportului final nr.30462/23.09.2021 al comisiei mixte de verificare a
bunurilor de pe listele de casare, constituită conform HCL nr.91/2021 (anexe: Proces verbal nr.
25635/16.08.2021; Proces verbal nr.25926/17.098.2021 și Proces verbal nr.26550/23.08.2021).

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin –mulțumește dlor. consilieri care au făcut parte din
comisie Buzilă și Hirișcău de asemenea  dlui. Kalapacs Zsolt și dlui. Rugină –administrator public cu
care am colaborat în proporții maxime chiar foarte bine, am avut câteva verificări în teren pe care le-am
fructificat cât am putut, nu am verificat punctual listele de casare și am și menționat în procesul verbal,
s-au verificat aleatoriu multe dintre obiectele de acolo. În unele locații am găsit totul în regulă, în altele
nu s-a respectat întru totul procedura, ceea ce am și consemnat în procesul verbal, dintre toate instituțiile
care au fost verificare singura care sau găsit nereguli a fost Colegiul Național Mihai Eminescu care din
nefericire nu a așteptat aprobarea hotărârii cu privire la casări, iar dânșii și-au făcut casările deja, avem
atașate la raport procesele lor de casare. Toată lumea a fost cooperantă, dl. Kalapacs le-a explicat modul
de casare al obiectelor care nu pot fi împărțite în bucăți (electronice), ele vor fi predate pe baza
proceselor verbale. Am solicitat și prin acest raport ca după ce se aprobă, dacă se vor aproba casările,
vom vedea ce decide dl. primar am dori ca la sfârșitul anului dacă își termină casările o copie a
proceselor verbale prin care dânșii materializează ce au de vândut și nu și cum sau scăpat de ele pentru a
fi atașat la dosarul comisiei.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – legat de casare are legătură cu inventarierile aș vrea să
amintesc conducerii Primăriei că s-a promis că se va face o inventariere așa cum trebuie, până la
următoarea aprobare a inventarierii de către Consiliu Local sper să se facă, eu am spus la ultimele două
ședințe unde sau aprobat că nu o să mai aprob dacă nu este făcută așa cum scrie la carte.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin –dacă comisia actuală mai rămâne valabilă propune ca
aceasta să-și facă treaba inclusiv anul viitor chiar și până la terminarea mandatului, iar legat de ce a spus
dl. consilier Buzilă poate că nu ar fi rău și un reprezentant din Consiliu Local în cadrul comisiilor de
inventariere.



15. Prezentarea Raportului de evaluare nr.156/27.08.2021 întocmit de evaluator autorizat
ANEVAR Ing. Florescu Valentina Oana.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – informează Consiliul Local al municipiului
Toplița, următoarele: este vorba despre Clubul 23 august, s-a cerut o evaluare a unui expert să stabilim
exact valoarea de piață a acelei clădiri, dorim să o achiziționăm sau să vă propunem Consiliului Local
pentru achiziționare, în raport este stabilită valoarea clădirii respective de către evaluator, mergem pe
ideea că evaluatorii ANEVAR sunt cei mai abilitați să stabilească o valoare de piață a unei clădiri.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – întreabă, dacă achiziționăm clădirea respectivă care este
destinația?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: după cum bine știm ca și UAT
ducem lipsă și de clădiri și de terenuri, în principiu idea de bază ar fi ca în această clădire să înființăm
un Club al tuturor vârstelor în care să se organizeze aceste cercuri pentru copii, pensionari, practic
pentru toată lumea, inclusiv în cazul în care se vor face niște studii de rezistență la clădire, dacă vom
investi în ea vom dori să facem o mansardăm și o soluție ar fi ca din cauza lipse de spațiu a Bibliotecii
municipale să reușim să o mutăm într-un spațiu adecvat, în momentul de față își țin prin subsoluri marea
majoritate a cărților, sau poate mai aveți dvs. soluții în plus ce s-ar mai putea face, practic un Club
pentru toate vârstele și Biblioteca, momentan aceasta este propunerea.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează: conform legii în momentul în care
achiziționăm trebuie să stabilim destinația din start, am înțeles propunerea care există, a fost aceeași
propunere să se facă în Zencani la Căminul Cultural.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: ulterior a apărut
oportunitatea respectivă.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – poate că ar fi bine ca înainte de raportul de evaluare la
care trebuie să luăm o decizie de achiziție ar fi bine și un raport de expertiză tehnică a clădirii.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: este și o expertiză tehnică
trebuia să v-o prezentăm, sunt două variante parter și mansardare dacă dorim.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – trebuie ca să vedem la ce cheltuieli ne băgăm pe lângă
achiziție și să vedem de unde facem cheltuielile respective.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – săptămâna viitoare vom mai avea o
ședință și o să vă prezentăm sumele despre care discutăm.

16.  Prezentarea informării biroului investiții referitor la obiectivul : ”Modernizarea
străzilor din municipiul Toplița, județul Harghita, în vederea dezvoltării căilor de circulație” ,
informare solicitată în ședința anterioară a Consiliului Local de către dl. consilier Szabo Coloman
Emeric.

Dl. consilier Man Călin Constantin – consideră faptul că, materialul respectiv a fost în mape și
parcurs de către toți consilierii și nu cred că este cazul să îl mai detailăm.

17. Prezentarea adresei nr.9712/27.09.2021 a Spitalului municipal Toplița înregistrată la
noi sub nr.31033/28.09.2021.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – informează Consiliul Local al municipiului
Toplița, următoarele: în bugetul Primăriei este stipulat că plătim Spitalului o sumă de 580.000 lei, în
acest an o parte dintre ei au fost folosiți pentru autorizare ISU, din cauza situației pandemice și din
cauza situației destul de tristă în care se află această secție COVID-19 în momentul de față, în Consiliul
de Administrație am discutat și la propunerea dnei. director s-a ajuns la concluzia că de urgență trebuie
cumpărate aceste aparate pe care le-au solicitat, pentru că se pare că pe zi ce trece trebuie mărit acel
număr de paturi, s-a mărit la 15, este plin, sunt persoane în așteptare deja. Noi am zis să mergem pe
transparență totală, acest transfer de destinație se putea face între ordonatorii principali de credite, de
acum toate aceste modificări s-a decis că vin ca și informare în Consiliul Local. O dată ce ați votat că
acei 580.000 lei către destinația autorizare ISU și apare o urgență imediată facem acel transfer și venim
și vil prezentăm în Consiliu Local că o parte din banii pentru ISU se duc către o altă urgență cu
promisiunea ca la următoarea rectificare bugetară să nu mai stăm o săptămână două cât mai durează să
completăm această sumă din alte venituri, aici va trebuie să ne gândim toți.



18. Informare privind obiectivul ”Înființare distribuție gaze naturale în municipiul
Toplița.

Dl. consilier Man Călin Constantin – este o solicitare din ședința anterioară și care a fost
întocmită de către dl. Urzică de luare la cunoștință.

Diverse:

Dna. consilier Borș Andra Ramona – aduce la cunoștința Consiliului Local al municipiului Toplița
faptul că, datoria consilierilor este aceea de a anunța administrația publică cu privire la problemele
ridicate de către cetățenii municipiului. O parte dintre cetățenii cu care am discutat ne-au

adus în atenție următorul fapt: în multe cartiere sunt invadate de țânțari și nu știm dacă sar putea face tot
am spus și de curățarea străzilor, dacă sar putea face o dezinsecție pe cartiere, cred că mai ales în
contextul acesta ar fi util. De asemenea în ședința precedentă am întrebat de panoul informativ din fața
Primăriei și de niște panouri poate rotative din fibră încât să reactualizăm partea de publicitate și să ne
promovăm acțiunile nu doar ale Consiliului Local ci și ce se mai întâmplă în zonă, poate îmi răspunde
dl. administrator legat de acest aspect. O propunere, cred că ar trebui să colaborăm, să trecem peste
toate orgoliile și tot ce este,deja lucrurile sau mai nivelat și să inițiem acțiuni culturale pentru perioada
premergătoare sărbătorilor de iarnă, aș propune un târg de crăciun și să achiziționăm pentru acela poate
un sistem stereo pentru colinde, ceva proiectoare tematice, căsuțe și să organizăm puțin încât locuitorii
municipiului să aibă parte de sărbători așa cum se cuvine indiferent de contextul pandemic.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: în legătură cu curățarea străzilor
s-a achiziționat acel tractor de la IRUM, astăzi s-a recepționat, are în dotare inclusiv perie de curățat și
de spălat drumuri. Prima vizită pe care am avut-o la legea 7 am găsit acolo o perie achiziționată într-o
stare destul de degradată, nu prea aveam după ce să o legăm și tocmai din acest motiv am dotat acest
tractor cu această perie, odată ce se face înmatricularea acestuia cu siguranță cei de la gospodărie
municipală va porni cu el pe drum și va curăța. De țânțari nu știu, mă depășește subiectul, îmi pare rău
nu vă pot da un răspuns. Legat de panoul publicitar am discutat, am studiat ambele variante, una să
cumpărăm un panou pentru că cel care este acolo este într-o stare destul de avansată de degradare, dacă
cumpărăm unul nou ne va trebui și o să susțin acest lucru o persoană care să se ocupe de partea grafică
și de partea de întreținere a acestui dispozitiv, sau avem posibilitatea și am discutat cu diverse firme de
publicitate dacă doresc să-și exprime intenția de a monta un asemenea panou publicitar, bineînțeles vor
pune contracost anunțuri, așteptăm, nu este lăsată de o parte ideea, într-un fel sau altul voi veni cu o
informare legat de tema aceasta.
Dna. consilier Borș Andra Ramona – cred că și legat de dezinsecție ține și de responsabilitatea
noastră, toate orașele au ceva soluții.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează următoarele: am cerut o
ofertă de la o firmă specializată și mi s-a părut o sumă foarte mare de 90.000 lei pentru centru și am
hotărât să facem noi, în momentul când să comandăm soluția respectivă ni s-a spus că nu este
practicabil decât de o firmă autorizată, dacă considerați că este oportun și urgent acest lucru putem să
facem.

Dna. consilier Borș Andra Ramona – dacă locuitorii din mai multe cartiere au solicitat poate
că ar fi oportun.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – țânțari au fost tot timpul și vor fi, dar
nu cred că este un așa mare pericol, cum doriți.

Dl. consilier Man Călin Constantin – îmi place foarte mult dialogul, dar vă rog să o facem
într-un cadru organizat. Am înțeles solicitarea dnei. consilier Borș și punctul de vedere al dlui.
administrator, îi solicită dlui administrator ca în cadrul acțiunii de dezinsecție să încercați să o implicați
pe dna. ing. Țicu pentru că are aparatură specializată.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: cu siguranță pe parte
administrativă vom lua măsurile cele mai bune și cu siguranță apelăm la dna. ing. Țicu care este
specialistă în domeniu, dar nu cred că face obiectul acestei observații.



Dl. consilier Kondratovici Ionel – eu pot să vă dau un sfat fiind în domeniu, nu puteți face
decât cu firme specializate din cauză că substanțele chimice respective sunt manipulate doar de către
persoane strict autorizate, degeaba aveți un atomizor pentru că nu aveți ce face cu el doar să împrăștiați
parfum eventual, vine iarna țânțarii dispar, la primăvară vom vedea ce facem.

Dl. consilier Man Călin Constantin – problema este rezolvată, având în vedere că nu o avem în
lista de investiții, nu avem buget pentru această solicitare.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – trebuie să înțeleagă toată lumea nu este
investiție, nu are cum să fie cuprinsă în lista de investiții, este la partea de cheltuieli de funcționare a
Primăriei.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – spre mirarea mea în această ședință nu s-a
discutat de proiectul ”Anghel Saligny” și despre intențiile Primăriei de dezvoltare, știți că a apărut în
monitor a fost publicat condițiile proiectului și nimeni nu vorbește, nu am văzut să fie cineva consultat,

a apărut o listă cu priorități, am văzut și chiar pe proiecte, ar fi necesar o dezbatere dacă nu publică între
noi să discutăm și să vedem prioritățile noastre și ce planuri avem pentru viitor. Iarăși nu se vorbește
despre gaze, care este stadiul proiectului, lumea întreabă iar nouă nu ne spune nimeni nimic, solicită
explicații.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: legat de proiectul ”Anghel Saligny”
săptămâna viitoare o să avem o ședință de îndată în care vom aproba probabil 3-4 cereri de finanțare,
urmează să facem cererile de finanțare să vi le supunem aprobării, urmând ca în cel mai scurt timp și
restul. Legat de gazul metan eu am pus o informare în mapă, este eliberată autorizația de construire în
data de 24.09.2021, urmează ca, concesionarul SC Delgaz Grid SRL să organizeze licitația pentru
desemnarea constructorului.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – consideră faptul că nu este un răspuns concret
și în ce stadiu suntem, în această Primărie lipsește comunicarea.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – explică Consiliului Local al municipiului
Toplița, următoarele: pe site-ul Primăriei la secțiunea investiții lucrăm la partea de transparență, ușor
prin bună voința angajaților de la investiții și achiziții punem fiecare proiect cu etapele care au fost
parcurse. La partea de proiect concesionare serviciu de utilitate publică privind distribuție gaze naturale
în data de 11 iunie a fost pus, există informația că pe etape, în momentul de față este trecut avize în curs
de obținere, practic ar trebui dacă acum se demarează procedura de licitație să se încarce se acest
website următorul pas parcurs, sau făcut licitațiile de către firma care a concesionat acest serviciu,
practic nu Primăria o face, a fost concesionat unei firme private. Dacă totul este ok așa cum am promis
și la începutul anului aici pe această secțiune vor putea fi găsite absolut toate informațiile despre toate
proiectele în derulare sau viitoare și pașii parcurși, dar la gaze este, dacă considerați că este nevoie de
informații mult mai detaliate, aviz în curs de obținere le-am enumerat: SN CFR, Apele Române,
Protecția Mediului și Ministerul Culturii dacă vreți să enumerăm altfel să fie și mai transparente noi
avem toată deschiderea, vă aștept să îmi dați ceea ce doriți, dar informația există.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – precizează faptul că, informația nu este pentru
mine sau pentru cei din sală ci pentru populație și informație pe concret, se vede în alte Primării din țară
unde se dă direct pe stradă informații plauzibile, corecte și bine puse la punct.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: nu știu dacă firma care execută
lucrarea poate să dea un termen clar fără să prevadă neprevăzutul, dar în condițiile în care avem un
contract în derulare, încerc să insist pe tema aceasta pentru că mi-am asumat să mă ocup de munca
aceasta privind transparența în Primărie, dar dacă considerați că acest site care este public
primariatoplita.ro și poate să-l acceseze ori cine, dacă considerați că informațiile sunt incomplete trebuie
detailate, avem toată deschiderea, dacă pe mine mă întreabă cineva cum stăm cu gazul eu îi spun să
acceseze site-ul Primăriei și urmărește zi de zi evoluția acestuia, mai mult de atât nu putem pentru că
este un serviciu către o firmă privată.

Dl. consilier Coman Ionel – referitor la gaz este informarea dlui. Urzică concepută de dânsul,
dar în spate există o adresă a celor de la Delgaz pentru că dânsul pentru a ne da această informație
generală s-a adresat firmei respective pentru a da un răspuns pentru a putea fi atașat, eu înțeleg dar și noi



suntem parte financiară, ar fi nevoie de un răspuns oficial din partea firmei, nu o părere generală, dacă
dl. Rugină a înaintat firmei respective o asemenea solicitare?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, solicitare privind ce?
Dl. consilier Coman Ionel – privind stadiul lucrării.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – s-a explicat, este eliberată autorizația

de construire, s-a finalizat proiectul, s-a depus și ne-a solicitat autorizație pe care urmează să o ridice și
urmează procedura de licitație care se face de către firma respectivă.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – propune ca, Consiliul Local împreună cu
executivul să întocmească o invitație acestei societăți să vină în Consiliu să prezinte stadiul, pentru că
eu consider că este cea mai transparentă cale și eliminăm această poveste cu gazul ca să știe toată lumea
de unde am început, unde suntem și când se finalizează, din punct de vedere al Primăriei nu a fost blocat
nici un absolut pas, ba mai mult avizele pe care ei trebuiau să le obțină pe toate căile le-am obținut, le-

am pus la dispoziție, au autorizația eu zic că pot să dea drumul la lucrări, dar mi se pare decent să vină
în fața toplițenilor să prezinte situația pentru că toată lumea întreabă, unde este gazul?

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – legat de asfaltarea din data de 22 septembrie, în
tot orașul hărnicie mare, toată lumea asfalta, ce lucrări și ce calitate, întreabă, cine a urmărit calitatea
lucrării care s-a executat când ploua, vedeți la capacele de la canale, au vrut să scape de asfaltul
respectiv sau să facă o lucrare să nu aruncăm banii pe geam. În mandatul trecut a fost făcut cu o firmă
autorizată sau tăiat capacele, s-a turnat beton, s-a pus piatră cubică să fie trainic, altă lucrare trebuia, nu
ce s-a făcut doar să-l cârpească într-un strat subțire pe ploaie și frig, mi s-a spus că este asfalt cald, dar
era asfalt rece, pentru cine a fost lucrarea aceasta și cine plătește?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: ca de fiecare dată v-am tot
explicat, ușa mea este deschisă, puteați să veniți să îmi puneți această întrebare, astăzi am chemat firma
respectivă nici mie nu mi-a plăcut ce lucrare au făcut, le-a rămas puțin asfalt care nu este decontat, am
fost pe teren împreună cu dl. Urzică și le-am spus să rezolve problema să rămână acele găuri, ei au făcut
pentru noi gratis, le-am spus să îl pună la nivel, să șlefuiască partea respectivă ca să aibă aspect, deci
acele canale la care faceți referire nu sunt decontate.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – iarăși de nu știu câtă perioadă la Anadis
societatea pe banii lui la salubrizare au băgat un tub pentru apa menajeră și curge din str. Stejarului și
curge în șanț, locatarii din zona respectivă de nenumărate ori au depus în scris la Primărie și nu s-a luat
nici o măsură.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – este problema ridicată de către dl.
consilier Szabo iar aceasta s-a rezolvat încă de a doua zi. Întreabă pe dl. Urzică, în ce fază suntem cu
proiectul cu pompele?

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: în două trei săptămâni vin pompele.
Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – investim în instalații foarte mulți bani și nu

facem condiții la ghișeul unic, în acele condiții nu se poate lucra mai ales pe timp de iarnă, nu este
izolat, este zgomot, care dintre noi ar putea lucra 8 ore acolo?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: am discutat problema aceasta,
biroul acele a fost deschis și urmează să se mai facă anumite investiții acolo, eu discut cu fetele
respective destul de des, nu știu ce vânt bate nu am nici un fel de informație, cum a spus dl. primar și la
mine ușa este deschisă dle. viceprimar, se fac condițiile să fie căldură, este în lucru această treabă, sunt
probleme care au apărut pe parcurs, în condițiile în care aveți alte idei să facem lumea să lucreze în
condiții normale vă aștept sunt absolut deschis la treaba aceasta, dar vă spun din ceea ce discutăm
frecvent acel birou unic pe lângă că bate vântul are foarte multe dedesubturi de organizare, acolo le
discutăm destul de des, pe lângă ele ni s-a sesizat și problema cu, curentul și cu încălzirea, noi sperăm să
le rezolvăm.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – face precizarea că, acesta este un răspuns
pentru popularitatea dvs., nu este nimic legat din ce am spus eu, nu sunteți om politic, nu am avut
nevoie de răspunsul acesta, pentru viitor m-aș gândi să facem ceva util orașului nostru și comunității,



ne-am gândit și am văzut că aveți deschidere spre turism pentru pistă de biciclete într-un traseu cu
popasuri în spre Pârtia de schi sau spre munții Gurghiului.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – este aproape finalizat proiectul pentru
pista de biciclete, este stabilit traseul de la meteo și până la Monument pe terasament fosta cale ferată,
momentan altceva nu putem face.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – pentru peisaje ar trebui să investim unde sunt
toate condițiile existente.

Dl. consilier Man Călin Constantin – propune ca acest dialog să aibă loc întru-nul din birourile
dvs.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – viceprimar – aș dori ca pe viitor problemele ridicate nu
numai de mine ci și de colegii mei să fie luate în seamă și rezolvate pe cât posibil.
Dna. consilier Tudor Ionela –apropo de dezacordul creat mai devreme consider că indiferent de unde
vine un om politic sau mai puțin politic, în momentul în care fiecare a venit cu ceea ce știe și
argumentează ceea ce știe, din bun simț putem să mulțumim pentru răspunsul primit, pentru că aici unde
suntem noi toți trebuie să ne respectăm fiecare punctul de vedere, că suntem sau nu de acord cu el

aceasta este opțiunea fiecăruia, dar este frumos să respectăm cuvântul fiecăruia indiferent din ce direcție
provine. Subiectul care mă preocupă și cu care am vrut să particip la diverse este curățenia din parcuri,
pentru că s-a pus problema curățenie de pe străzi și a țânțarilor, parcurile în Toplița păcat că sunt atât de
murdare și seara la ora 10 dacă faceți un tur al acestora parcul central este plin de gunoaie, pungi de
chipsuri, peturi și doze de toate felurile, mă gândeam pentru o soluție, pentru că populația ține cont și se
teme de amendă. În momentul în care s-a pus respectiva înștiințare că purtarea măștii este obligatorie iar
cine nu poartă primește amendă, lumea purta mască nu de teamă de virus ci de teama de amendă, ca
atare dacă folosim pancarta respectivă că cine lasă mizerie vor fi amendați și cineva va circula prin
parcuri cât de cât și se vor monitoriza aceste parcuri, dar nu toți se vor teme, dar se tem de un organ
competent care circulă prin parcuri și de acele înștiințări, întreb dacă se poate face ceva în direcția
aceasta?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: acele înștiințări sunt deja făcute,
dna. Țicu ne poate informa.

Dna Țicu Mariana – ing. spații și zone verzi – răspunde: mâine le vom aduce de la Reghin, le
vom monta săptămâna viitoare și în ceea ce privește ordinea eu nu sunt în măsură, punem panourile cine
nu respectă va fi amendat.

Dna. consilier Tudor Ionela –întreabă, dacă Poliția Locală poate face ceva în sensul acesta?
Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – am rugat-o pe dna. Țicu să prezinte situația

panourilor pentru că dânsa s-a ocupat de ele, pe acele panouri le aducem aminte cetățenilor că vor fi
sancționați în momentul în care nu respectă acel Regulament al parcurilor, dacă totul va fi ok în curând
va fi sistemul de supraveghere video funcțional și credeți-mă în momentul în care prindem pe cineva că
nu respectă acel Regulament sau nu știu să folosească coșurile de gunoi nu va avea absolut nici o
clemență din partea noastră, dar sunt niște pași legali care trebuie să-i respecte, să-i dovedești că a
aruncat gunoiul, dar mai este un lucru am văzut de foarte multe ori în care cetățenii și mulți pe care îi
știu personal că nu le place să vadă mizeria pe jos nu atrag atenția celor mai puțin civilizați niciodată
când îi văd că aruncă gunoiul pe jos și aș face un apel către autoritatea locală nu va avea niciodată
capacitatea legală de a educa zeci de mii de oameni, până la urmă trebuie să o facem împreună, vedem
vecinul, prietenul colegul care aruncă pe jos, eu am făcut un experiment în spatele Casei de cultură pe
acele trepte la tenis știți bine că era un dezastru, s-a zugrăvit, s-a curățat a doua zi după ce a trecut o
trupă de tineri plin de doze, pungi de chipsuri, cred că o bună bucată de timp am trecut pe acolo și am
discutat cu ei le-am explicat ce este bine și ce este rău, dacă mergeți acum acolo spre surprinderea mea a
avut efect și este curat, cu mici excepții, trebuie discutat cu ei, unii chiar nu știu că trebuie folosit coșul
de gunoi.

Dna. consilier Tudor Ionela – legat de aceste minunate mape care timp de un an de zile nu am
avut onoarea decât să le văd în timpul ședinței pe acea masă pentru că am înțeles că acolo sunt
președinții de comisii și fiecărui președinte i se cuvine o mapă, în momentul în care noi ceilalți nu
suntem președinți de comisii, chiar nu putem să beneficiem de o mapă, nu cer mai multe mape pentru că



este vorba de risipă, dar nu s-ar putea la două persoane o mapă fie că ești președinte fie că nu, se poate
face așa ceva ca să remediem această problemă?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – se poate la fiecare câte o mapă, dar la
ce vă ajută, gândiți-vă că în spatele acestor mape sunt săptămâni de lucru.

Dna. consilier Tudor Ionela – eu nu cer să se facă mai multe mape, eu cer ca acestea existente
să fie împărțite astfel încât să poată avea acces toată lumea, de ce fiecare președinte trebuie să aibă mapa
în față?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: așa este trecut în
Regulament, mapa președintelui.

Dna. consilier Tudor Ionela – este mapa comisiei.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – comisia se întrunește înainte de

ședință.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – nu vrem efectiv să avem mapa noastră, acum avem o

mapă fiindcă lipsește dl. consilier Szabo, mi-am permis să iau mapa dânsului având în vedere că este
președinte de comisie și dl. Vodă este secretar al comisiei ca să putem vorbi punctual, nu este tot una

când ai sau nu materialele în față, ne-am uitat 3-4 oameni într-o singură mapă, colegii din față au fiecare
câte o mapă.

Dna. consilier Tudor Ionela–dacă vor președinții să fie cu mapă să se intercaleze între noi să ne
putem arunca și noi privirea, noi nu supărăm, apropo de orgolii.

Dl. consilier Man Călin Constantin – vă dau o soluție foarte simplă atât dnei. Tudor cât și dlui.
Negrea, în calitate de membrii ai comisiei puteți solicita președintelui de comisie să vi se dea o mapă și
atunci am încheiat subiectul.

Dna. consilier Tudor Ionela – de ce să cerem și nu ni se dă de bună voie.
Dl. consilier Calinovici Mihai Achim–legat de mape încerc să fac o mică glumă, poate că la

alegerile următoare veți avea rezultate mai bune și veți avea și voi președinți de comisie. În altă ordine
de idei am solicitat la ședința trecută situația camerelor de filmat din parcuri, mi s-a dat un răspuns că în
30 de zile adică astăzi vom avea un răspuns oficial, aș dori un răspuns din partea dlui. Urzică sau
Rugină.

Dle. consilier Borș Andra Ramona și Tudor Ionela părăsesc lucrările ședinței.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – face precizarea că, mi se pare total lipsă de respect ce

se întâmplă în momentul de față, dar mergem mai departe.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – la felul în care se desfășoară ședințele

de Consiliu mi se pare total lipsă de bun simț nu de respect. Vreau să vă spun că acest Consiliu Local
este rușinea orașului. este cel mai slab Consiliu Local, mie personal mi-e rușine de ce Consiliu Local are
Toplița și de ce problemele care se ridică, suntem exact ca la piață, faceți parte din conducerea orașului
și nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă.

Dna. consilier Tudor Ionela – noi incompetenții putem pleca.
Dl. consilier Man Călin Constantin – solicită să nu se mai intervină unii peste alții.
Dl. consilier Coman Ionel – și eu fac parte din acest Consiliu dar nu mi se pare normal ca cea

ce spuneți dvs. să fie la modul general, dacă imaginea este șifonată este asupra tuturor nu numai a
Consiliului Local, inclusiv a primarului, haideți să privim echilibrat situația și atâta timp cât eu vorbesc
echilibrat și respectuos șa adresa tuturor cea ce îmi dă dreptul să nu mă simt jignit.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim–solicită explicații legat de camerele de supraveghere.
Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – explică Consiliului Local al municipiului

Toplița, următoarele: așa cum am discutat personal cu dvs. și v-am explicat stadiul acestora, am primit
oferta de la prestator, este de 10 ori mai mică decât a fost investiția inițială în 54 de camere și camerele
sunt duble poate cineva la momentul respectiv o să vă explice de ce, avem două săptămâni oferite de
către RCS-RDS să monteze fibră optică în 101 locații, camerelor va fi montată fibră optică la Primărie,
nu se va mai stoca filmarea pe stâlp până acum, avem o lună din momentul în care se montează această
fibră optică pe fiecare stâlp termen de execuție promis de către prestator, practic undeva la mijlocul
lunii noiembrie sper să nu vină iarna dar și așa vom lucra, ar trebui să fie gata, cel puțin ca să putem
testa, dar vă voi ține la curent pe parcurs și după cum am mai spus ușa mea și a primarului este deschisă



pentru informare. Pentru cetățeni facem informarea pe whatsapp punem și acest proiect imediat cum se
semnează contractul.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – mulțumește dlui. Rugină pentru răspunsul dat, dacă tot
ați pomenit de whatsapp nu uitați pentru că am făcut și o cerere personală să modificați structura
consilierilor locali, dl. Lazăr nu mai este consilier local de aproape 6 luni de zile și este dna. Dobrean
Olga Ana în locul dânsului și tot o dată să se publice comisiile de specialitate ale Consiliului Local la
categoria comisii, v-aș ruga să rezolvați prin canalele pe care le aveți. Următorul punct vă este destinat
dvs. dle primar cât și dlui. administrator public, eu personal în virtutea transparenței și în virtutea
comunicării și colaborării pe care o avem în Consiliu Local lăsând la o parte culoarea politică v-aș ruga
să activați mai bine aparatul Primăriei să avem în Consiliu Local la ședințele ordinare chiar dacă
durează ușor mai mult ședința un reprezentant care să ne pună la curent cu proiectele și stadiul
proiectelor, ar fi foarte important în 5-10 minute să ni se explice stadiul acestora, iar dacă tot vorbim
despre raport au cerut și alți colegi de altfel, noi am avut această discuție în cadrul ședinței a comisiei de
specialitate ieri și am convenit că este necesar să veniți la ședințe cu un feloa la ceea ce vă cerem noi
consilierii locali, nu vorbesc doar în nume personal ci ca și președinte al comisiei de cultură –
învățământ – sănătate și în

numele colegilor de comisie, avem nevoie de rezolvări din partea dvs. să stabiliți termene, să veniți
ședință de ședință cu răspunsuri la cererile noastre de la capitolul diverse indiferent cine face cererea,
este în limita transparenței și a bunului simț. Punctul următor face referire la publicarea live a ședințelor
de Consiliu Local dacă vă aduceți aminte că în urmă cu câteva luni am făcut o adresă mi s-a răspuns că
sunt în cunoștință de cauză, doar am aprobat buget pentru așa ceva, că se va rezolva, sunt 5-6 luni de
când am depus acea adresă mi s-a spus că se va rezolva, dar nu s-a rezolvat problema, se rotește camera,
dar nu avem transmise ședințele Consiliului Local transmise publice pa pagina Primăriei Toplița. Luați
în considerare că voi mai face încă o întâmpinare scrisă ca să-mi răspundeți într-un cadru oficial 6 luni
mai
târziu de cânt mi-ați promis că se va rezolva problema. Referitor la ceea ce se întâmplă cu cazurile
COVID în municipiul Toplița, din nefericire colegul Negrea știe că la Școala nr.4 am fost nevoiți să
închidem deja 3-4 clase să le trecem în online datorită cazurilor COVID, consider că, odată ar trebui
achiziționate niște teste în ideea în care este nevoie de teste la nivelul școlilor și transmise prin cabinele
școlare sau printr-o oarecare altă formă și mă interesează stadiul de vaccinare dle. Rugină ca fiind
răspunzător de acest centru de vaccinare, ce se întâmplă, a crescut incidența, vine lumea să se
vaccineze?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: la partea de teste împreună cu
dna. Buzilă am început discuția săptămâna trecută, ne-am asigurat că în cadrul Cabinetului școlar care
este administrat de către Primăria Toplița prin DAS sunt teste, practic ar trebui ca școlile să solicite cu
încredere testarea copiilor, în plus am înțeles că Ministerul a aprovizionat școlile cu teste, până la urma
urmei sunt două posibilități, una să-și facă testele cu ajutorul cadrelor medicale prin Cabinetul școlar la
școală, sau să trimită copii la Cabinetul școlar și sunt testați, practic problema inexistentă. La al doilea
punct, incidență nu există la Centrul de vaccinare, este număr de vaccinați, o să vi le pun la dispoziție
printr-o adresă scrisă, sunt trei zile de când a început runda a treia de vaccinare, Centrul de vaccinare
din motive economice și financiare iar numărul celor care se vaccinează a scăzut foarte mult în ultimele
luni de zile, am redus la minim numărul personalului și program, ulterior a venit și din partea DSP-ului
o solicitare însă la Toplița deja eram pe jumătate de personal, acul s-a trecut la 12 ore, Centrul de
vaccinare este deschis de la 8 la 8 seara, oamenii pot să se vaccineze fie că se duc direct acolo cu
buletinul fie se face pe loc programarea și vaccinarea, fie pe platforma pusă la dispoziție de către
Minister. În momentul de față nu pot să vă spun câți au fost ieri, dar pot să vă informez în scris în ce
stadiu suntem și numărul de vaccinați, interesul oricum este foarte scăzut deși numărul de cazuri
COVID la Spital este imens.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – s-a deschis Centrul SPA ceea ce este foarte bine am
văzut că umblă mulți copii, iar aceștia umblă la cursuri de înot, nu știu dacă Centrul SPA are aprobat
Regulament de funcționare aprobat de către Consiliul Local, eventual când îl facem sau când îl
reactualizăm cursurile de înot pe care copii le fac teoretic ei au intrare gratis, dar ei plătesc niște bani



unor coordonatori, unor instructori, vreau să întreb dacă cineva îi verifică pe acești domni sau nu, sau
dacă s-ar putea ca în cazul în care se fac cursurile acestea de înot și SPA-ul să aibă un câștig pentru că,
cheltuielile sunt foarte mari, cheltuieli suportate de către noi, dar cineva face profit pe spatele nostru.
Aceeași problemă se întâmplă și la terenul de fotbal și tenis de câmp aceleași lucruri dacă se pot
reglementa.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: la SPA într-adevăr au acces
instructori de înot, primul pas pe care l-am făcut în acest sens a fost acela să trimită o solicitare către noi
pentru a putea demara aceste cursuri de înot, la fiecare intrare fiecare instructor de înot predă o listă cu
numele copiilor de care se ocupă în acea oră dintr-un singur motiv, acel instructor răspunde cu capul de
acei copii de la intrare și până la ieșirea din SPA pentru că sunt copii mici care trebuie duși în vestiar,
trebuie avut grijă să nu se împiedice pe scări, să nu aibă parte de nici un accident. Pe partea de
fiscalizare nu știu să vă răspund, sunt autorități care ar trebui să verifice dacă este fiscalizare și dacă noi
avem vreun venit după ei, este o întrebare bună, dar să se propună o soluție.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – spun aceasta pentru că mai multe persoane care
frecventează SPA-ul printre care și eu și alte cunoștințe, în momentul în care se desfășoară aceste
cursuri de înot pot să spun că oarecum bazinul de înot interior este al copiilor, poate putem delimita
zona să punem niște balize flotante să se știe pentru cursurile de înot folosiți culoarul acesta, pentru că
oamenii vin să se relaxeze la SPA, eu personal mă duc la SPA să înot, dar când ai pe lângă tine o gașcă

de 10 copii trebuie să te ferești de ei, deci nu mai ai plăcerea de a merge și a te relaxa la SPA, poate că
și acest lucru ar trebui avut în vedere dar folosiți doar o parte a bazinului, nu tot.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: o parte din bazin este puțin
imposibil de folosit pentru că se face pe partea unde apa este cea mai mică recomandată copiilor, atunci
singura soluție la care ne-am gândit ar fi ca pentru aceste cursuri de înot să se facă un program de acces
și în perioada respectivă au voie să facă cursuri de înot. S-a plâns foarte multă lume nu că deranjează
copii să nu înțeleagă nimeni pentru că și eu am întrebat, sunt persoane care înoată, sunt persoane mai în
vârstă care trebuie tot timpul să fie atenți să nu lovească un copil în timp ce înoată, să nu scufunde vreun
copil,
dar eu zic că ar fi o propunere cu un anumit program anume pe care și-l declară în care nu este atâț de
aglomerat SPA-ul și vor putea face orele de înot.

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – legat de aspectul care s-a vorbit referitor la SPA
care nu este lipsit de importanță așa cum a precizat și dl. consilier Negrea în vederea stabilirii unui
culoar, care într-adevăr se poate face pentru că scara de acces, iar cea mai frecventată de către
persoanele în vârstă este cea de la coborârea din vestiarul bărbaților, adică cea de beton, acolo se poate
face o zonă aproximativ trei sferturi din bazin rezervată doar celor care vor să înoate, în partea cealaltă
unde copii sunt supravegheați de către instructor se poate face cu un șnur cu flotante, un culoar pentru
copii care nu au nevoie de tot bazinul. În ceea ce privește accesul copiilor la cursurile de înot fiecare
plătește așa cum sunt stabilite tarifele, adică cei care au până în 12 ani au tarifele stabilite de noi cu
intrarea gratuită, iar cei peste 12 ani plătesc, instructorii de înot își plătesc la fel intrarea. În funcție de
modul de desfășurare a activității fiecare are fiscalizată așa cum consideră necesar, eu de exemplu din
punctul meu de vedere lucrez pe firmă fiscalizarea noastră este așa stabilită de legislație.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – ați menționat anterior despre faptul că nu plătesc intrare
cei sub 12 ani lucru pe care l-am votat împreună, dar plătesc ora de curs.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim–copii sub 12 ani nu plătesc intrare, eu personal am avut
un amendament acolo în condițiile în care sunt supervizați de un adult, mai mult s-a stabilit un adult la
maxim 3 copii, erau iniția 4-5 copii, iar eu am modificat la 3 copii, ar trebui luat și acest lucru în calcul.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – în primul rând și până acum și de acum înainte am adus
critici și sugestii, o să fac asta și în continuare, eu nu mi-am permis să-l jignesc pe dl. primar sau o
instituție, dl. primar și-a permis, eu o să vin cu critici și sugestii punctuale nu cu caracterizări jignitoare.
Am mai vorbit într-o altă ședință despre sentințe definitive și demolări, s-a dat o comunicare publică a
Primăriei în care se spunea că în perioada imediat următoare va continua acțiunea de punere în aplicare
a tuturor sentințelor judecătorești care au ca obiect demolarea clădirilor construite în mod ilegal, eu din



aceasta înțeleg că sau demolat deja clădiri, așa înțeleg din comunicat, vreau să știu câte sentințe
definitive sau pus în aplicare prin demolare și câte noi demersuri sau făcut la Judecătorie pentru
demolarea construcțiilor ilegale pentru că sunt convins că mai sunt care nu au decizie judecătorească?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: la postarea care faceți
referire sunt 4-5 camere care nu sunt case, care sunt în curs de demolare și plătite dlui. executor
judecătoresc, Primăria doar supraveghează sau sprijină demolarea, decizia este a dlui. executor, am
înțeles că sunt două pentru data de 5 octombrie care se pot demola, două sunt abandonate, scoase la
vânzare, nu se poate intra și nu știe cum să procedeze dl. executor, urmează să mai facem un pas pentru
celelalte 38 pentru care este stabilită măsura tot de instanță, având în vedere că o să vină iarna în toamnă
nu o să putem face nimic.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu cred că atunci când un executor este plătit trebuie să-
și facă treaba, are niște termene, trebuie să facem ceva. Întreabă câte demersuri noi sunt pentru
demolare, sentințe noi, sunt convins că nu au fost toate pentru clădirile ilegale?

Dl. Truța Ovidiu – Poliția Locală – răspunde: pentru toate persoanele unde s-a constatat
construcție ilegală se întocmește proces verbal de contravenție, toate construcțiile care sunt fără
autorizație de construcție se sancționează, aceasta este procedura care li se dă termen de intrare în
legalitate și sunt în termen de intrare în legalitate.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – în afară de cele 42 au mai fost date amenzi pentru
altele?

Dl. Truța Ovidiu – Poliția Locală – de obicei intră în legalitate toți, fără sancțiune nu pot intra
în legalitate, ei au construit fără autorizație, dar până la urmă intră în legalitate, în caz contrar ne ducem
în instanță cu procesul respectiv.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – sper să fie așa. Am mai vorbit și de problema aceasta
într-o ședință anterioară în care era vorba de angajări, adică atunci era vorba de o angajare de consilier
superior maxim de salarizare necerându-se studii de specialitate în domeniul respectiv, nu știu cine s-a
angajat poate că este capabil nu am de unde să știu, dar idea era că putea să vină pe postul respectiv
cineva care nu are nici o tangență cu postul respectiv și noi îl plătim la nivelul maxim de salarizare, mie
nu mi se pare normal și degeaba ne ascundem după deget că am găsit o portiță legislativă, nu este
normal să
plătești pe cineva la nivel maxim de salarizare fără să aibă nici măcar o zi lucrată sau studii în domeniul
respectiv, poate cine a luat concursul poate are, dar putea să se prezinte la concursul respectiv și un
psiholog și să devină apoi jurist sau ce este persoana respectivă. Acum s-a făcut angajare șef la Casa de
Cultură iarăși nu s-a cerut vechime, decât studii superioare și-l facem direct șef, adică putea să vină un
inginer agricol care este specialist în cultura cartofului și noi să-l facem șef la cultură, eu înțeleg că
trebuia un om acolo dar poate găseam un post de debutant și 3 ani de zile învăța meserie și îl punem
după aceea șef și îi dădeam salariu mai mare, dar să-l pui pe cineva șef la cultură nu știu cine a luat
concursul are nu are studii putea să vină cineva care nu are nici o legătură cu postul respectiv. Am zis
prima dată, am zis și a doua oară la fel s-a făcut, nu e absolut de loc normal.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: sau prezentat două
persoane cu conservatorul și au luat nota 4.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – explică, următoarele: intervin în această
problemă pentru că m-am ocupat personal de această organizare de concurs împreună cu dna. Tompea,
am discutat mult, nu știu cât s-a discutat pe posturile de dinainte, dar acum chiar s-a discutat mult pe
tema acestui post, s-a ajuns la concluzia ca, șef de Casă de Cultură trebuie să alegi ce, un om de cultură
sau un manager – este un post contractual, am mers până la urmă pe idea de a nu se cere experiență și de
a se cere un plan de management, în condițiile în care știm bine că, dacă ști să scrie un plan de
management pe un domeniu ști să-l susții foarte bine cea ce este foarte important, deci putem să alegem
un om care are în sânge să-l formăm să conducă acest compartiment de cultură. Trebuie să specific
faptul că, prin acest compartiment de cultură, cel puțin de când sunt eu aici am tot rotit experimental
angajați vechi și nu au făcut față și acum sperăm din suflet să vină o persoană care să fie capabilă să



promoveze cultura și să conducă acest compartiment pentru că nu este suficient să promovezi cultura și
să fi om de cultură și să ai un compartiment care ți se dărâmă în cap, un om care să vină să ceară, să
fundamenteze toate nevoile pe care le are.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – ați spus in cuvânt important aici să formezi un om, să
formezi un om nu pornim de la un nivel de salarizare de sus ci de jos, eu așa fac la mine la firmă și cred
că și dvs. faceți la fel, nu cred că angajați un absolvent inginer la contabilitate și îi dați salariu de expert
contabil, nu eu nu fac așa, sunt convins că nici dvs. nu faceți la firma dvs. și cred că banul public este la
fel de important ca și banul privat și trebuie să avem grijă de el, deci nu poți să formezi un om dacă îl
pui pe cea mai înaltă treaptă, adică consilier superior sau direct șef, nu știu ce urmează acum angajăm la
contabilitate un profesor de istorie și el face ce, îi dăm salarizare de consilier superior, haideți să fim
serioși și să ne gândim înainte.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – suntem foarte serioși și insist pe acest post
pentru că 100% îmi asum responsabilitatea, dar credeți-mă că este o diferență colosală și trebuie să știți
bine pentru că aveți experiență în administrație publică între a angaja la SC sau a angaja la UAT, dacă
doriți dvs. puteți angaja un arhitect pe post de introducător de date, aicea încercăm cel puțin unde este
cu responsabilități de administrare să căutăm oameni de valoare și credeți-mă o să găsim și o să lucrăm
și cu angajații care sunt acum și pe care îi aducem. Singura întrebare care este de ridicat care într-adevăr
este o problemă nu ce fel concurs ai făcut ci cum ai făcut acel concurs și credeți-mă vă garantez că sunt
făcute concursurile corect, dacă nu mă credeți pentru că se vehiculează și pe mine mă supără pentru că
sunt direct implicat în acele concursuri, se vehiculează că a fost postul lui x ,y sau z, nu știu dacă știți
dar nu are nimeni curaj să spună am fost implicat direct în concursuri sunt total răspunzător pentru
modalitatea în care sau desfășurat și pentru omul care câștigă acel concurs ca să închidem acel cerc de
discuții.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – revin, formarea unui angajat nu o faci angajându-l pe
cea mai înaltă treaptă, o iei pe etape. Apropo de circul și Consiliul Local care este rușinea în Toplița știți
ce circ s-a făcut cu programul de sport în care eu am spus că nu o să fie 17 proiecte, știți câte sunt dle.
primar depuse da, sunt două și s-a câștigat unul, am dreptate, am fost acuzat și terfelit peste tot că eu
trimit banii de la asociațiile care vreau să facă ceva discrețional la o singură asociație, din 10.000 lei sau
cheltuit 8.000 lei și am fost eu acuzat că am făcut nu știu ce, cine a făcut circul, nu noi, cifrele vorbesc,
rezultat.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – legat de concursul care s-a făcut pentru Casa de Cultură
este total de acord cu cele precizate de către dl. consilier Buzilă, am solicitat printr-un email adresat
Consiliului Local, Secretarului și Secretariatului Primăriei municipiului Toplița că dacă se poate să
particip ca membru observator în cadrul susținerii proiectului de management, vreau să vă spun că nu
am primit răspuns și aici nu o să-i mulțumesc dnei. Tompea ci o să o rog să-mi trimită răspunsul în
scris, dacă aș fi putut sau nu aș fi putut participa ca și membru observator în cadrul interviului, ieri am
avut Consiliu de Administrație la Spital și acolo ni s-a cerut expres ca cineva din Consiliul de
Administrație să facă parte cineva în cadrul tuturor concursurilor din cadrul Spitalului ca membrii
observatori, eu cred că dacă am putea să încheiem toate discuțiile acestea cu posturile să desemnăm un
coleg din Consiliu Local ca să fie membru observator în cadrul procesului de corectare lucrări și în
special la partea interviuri dacă se poate consemna în procesul verbal și dna. Tompea să-mi dea un
răspuns clar, dar nu așa că nu se poate, de ce nu se poate cu literă de lege.

Dl. consilier Coman Ionel – aș vrea să-i mulțumesc dlui. primar pentru vizita făcută la Colegiul
Național Mihai Eminescu în luna septembrie și conform listelor de investiții și a promisiunilor făcute de
către dvs. referitor la cazanele de la centrala termică, este Internatul care acum cu COVID se cere de la
8dimineața la 8 seara acele cazane existente de vreo 20 de ani nu mai dau nici un randament, consumăm
combustibil solid la greu iar eficiența este foarte mică nu știu dacă se poate până la rectificarea bugetară
Primăria să vină să se implice în actualizarea acelor cazane.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: eu o-am făcut o propunere
dlui. director noi avem două cazane relativ noi sunt folosite foarte puțin deși au 10 ani de zile, i-am
făcut o propunere dacă dorește să-i dăm un cazan să-l luăm din subsolul Primăriei să-l montăm la Liceu



și unul la Sala de sport pentru că nu face față centrala existentă, dânsul a fost de acord și acum suntem
în procedură de achiziție pentru serviciile care sunt.

Dl. consilier Coman Ionel – cu siguranță că, cu o echipă de specialiști se poate rezolva
problema. Ar mai fi două probleme din partea cetățenilor despre Ziua Recoltei, dacă se organizează sau
nu, pentru aprovizionarea oamenilor cu ceva produse?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: așa cum nu sau ținut zilele
orașului nu se va ține nici Ziua Recoltei suntem în anul în care suntem cu pandemia, nu se organizează.

Dl. consilier Coman Ionel – nu ar fi sub formă de adunare cu spectacol, doar anunțați niște
producători să vină cu anumite produse, dacă mergem în piețele din Gheorgheni sau Reghin sâmbetele
este plin de oameni și nu pățesc nimic, poartă mască, față de cei 5-6 care stau în piață cred că ar fi bene
venit acest lucru.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – credeți-mă nu are cum să se păstreze
distanțarea respectivă.

Dl. consilier Coman Ionel – tot din partea cetățenilor în fiecare mandat toamna ridic problema
drumurilor a căror vopsea ar trebui actualizată, revopsite drumurile naționale având în vedere că vine
ceața este foarte greu de a circula noaptea și legat de plombarea drumul din Călimănel spre Căprioara și
mai sunt și alte locuri chiar și aici pe lângă fosta Primărie sunt niște gropi aproape de axul drumului
extrem de adânci, să aveți în vedere acest lucru.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – astăzi am discutat cu constructorul
săptămâna viitoare se apucă, sper să și termine.

Dl. consilier Coman Ionel – ridicăm anumite probleme în cadrul ședinței care țin de anumite
compartimente din Primărie puteți să dați niște dispoziții așa cum dna. Țicu legat de problema copacilor
a răspuns foarte prompt la fel să o facă și alți angajați din Primărie  șefii compartimentelor să dea un
răspuns, să se uite și dânșii pe procesele verbale ce probleme au fost ridicate și să dea răspuns

consilierilor ce am rezolvat și ce nu am rezolvat, iar lângă Poliție unde s-a făcut o lucrare de reparație a
rămas o denivelare serioasă, avut în vedere și plombarea zonei respective.

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – problema pe care vreau să o ridic nu prea avea ce
căuta în Consiliu Local, păcat că a plecat dna. consilier Borș să vadă că îi dau dreptate, nu putem să
emitem puncte de vedere vis-a-vis de lege, nu putem să le emitem dacă nu suntem în măsură să o facem
sau dacă nu avem un interes legitim în sensul acesta. Nu am atacat pe nimeni niciodată în ședință de
Consiliu nici acum nu o să o fac, doar sub forma unei întrebări pentru dl. primar: acest document pe
care îl am în față este semnat de dânsul, care este interesul/scopul al municipiului Toplița să se implice
în
conflictul pe care eu personal îl am în cadrul partidului pe care îl reprezint în acest Consiliu Local, să
nu-mi spună că a fost emis de către biroul juridic acest document pentru că este trimis Tribunalului
Harghita de pe adresa de email a secretariatului și este adresată instanței care nu era competentă, mă
gândesc că biroul juridic știa cărei instanțe trebuia adresat un asemenea document, Tribunalul Harghita
bine înțeles că a remis acest document Judecătoriei Toplița care este competentă ca instanță de fond,
întrebarea mea era, care este interesul municipiului Toplița în conflictul intern de la Partidul Mișcarea
Populară pe care o reprezint aici?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: noi la rândul nostru am
informat mai departe pentru că răspunsul era o decizie, nu puteam da o decizie până nu o dădea
Judecătoria, tot ce se întâmplă vis-s-vis de problema respectivă îi informăm.

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – eu am depus la dvs. un certificat de grefă, în
momentul în care am acționat în instanță comisia de arbitraj.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – noi la rândul nostru am informat mai
departe pentru că răspunsul era o decizie luată de comisia de arbitraj.

Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – nu, este decizia Comisiei Naționale de Arbitraj și
Integritate document pe care eu l-am contestat, am deschis acțiune în anulare. Vi s-a cerut de către
Judecătorie să faceți un asemenea demers?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – nu mi s-a cerut, dar i-am informat.



Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – pentru ce, aveți calitate procesuală?
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – întreabă, este greșit?
Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – nu. ați făcut intervenție într-un proces care nu vă

privește.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – am făcut o informare, atât.
Dna. Butucaru Elena – anul acesta în primăvară am mai fost la dvs. cu o rugăminte foarte

mare, am o proprietate pe str. Măgurii și atunci mi-ați promis dle primar că în primăvară o să vă apucați
de lucrări, dacă vă mă amintiți atunci am spus că prima cerere pentru apă și canal a fost pusă undeva în
perioada când era dl. Dușa primar, sunt vreo 30 de ani de atunci, este vorba despre 700 m pe proiect
sper că nu mă înșel, dacă este atât de complicat măcar să ne spuneți să știm ce să facem.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: cunosc foarte bine
problema dvs., avem încheiat un contract pentru proiectare de către dl. Platon de doi ani de zile și noi nu
reușim să luăm legătura cu firma, l-am trimis pe dl. Urzică ieri la Tg. Mureș și a stat la uși închise nu a
reușit să găsească firma respectivă. Fără proiect nu se poate interveni.

Dna. Butucaru Elena – mă iertați că vă întrerup,proiectul este terminat de două săptămâni.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – de ce nu ni-l depune dacă este

terminat, nouă nu ne răspunde la telefon.
Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – ieri am fost personal după proiect au spus că îl

depun luni, era închis biroul, la telefon nu au răspuns, mi-au dat mesaj că sunt plecați pe teren la
Lupeni, azi mi-au promis că mâine depun proiectul, deci acestea sunt promisiuni zilnice de trei
săptămâni.

Dna. Butucaru Elena – dvs. oameni așa serioși cum sunteți, spuneți-mi în primăvară o să fie
apă și canal, dar cinstit?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde: așteptăm proiectul după
care urmează să facem licitație, noi dacă aveam proiectul în găseam în lista aceea în care spunea dl.
viceprimar ”Anghel Saligny”, nu putem să-l depunem pentru că nu avem proiectul.

Dna. Butucaru Elena – dle. Urzică mâine dacă vin la dvs. îmi puteți spune dacă ați primit sau
nu proiectul?

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – mie proiectantul mi-a zis că mâine, mi-a spus că
mil aduce luni și astăzi este miercuri și nu l-au adus.

Dna. Butucaru Elena –în anul 1975 când eu am venit în oraș în cincinalul 1970-1975 cea mai
mare prioritate era gazul, vă rog să faceți un calcul din 1970 și suntem în anul 2021 avem gaz în oraș,
sper să nu mă puneți în situația aceasta cu 700 m apă și canalizare, deci vă întreb, în primăvară o să am
apă și canal?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – nu vă putem da un răspuns și ulterior
să veniți să ne spuneți că nu ne-am ținut de cuvânt, lucrăm la proiect, proiectul nu este doar pentru zona
Banffy, etc.

Dna. Butucaru Elena – dle, Urzică luni o să vin după răspuns, eu sunt un om care aștept.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – dacă dvs. vă răspunde firma

respectivă întrebații pe ei de ce nu depun proiectul?
Dna. Butucaru Elena – promit.
Dl. consilier Calinovici Mihai Achim–ca și scurtă intervenție legat de apă și canal pentru

Banffy am discutat cu câțiva cetățeni din zona respectivă în perioada în care se efectuau măsurători și
am avut o oarecare informare precum că nu se poate trece cu apa și canalizarea până la Pârtia de schi
datorită faptului că nu există tronsonul necesar lucrărilor. Dle primar, eu vă adresez o întrebare directă,
nu caut eu un răspuns ci oamenii care m-au întrebat și au discutat cu mine, ați luat legătura cu
proprietarii de terenuri, de pensiuni, pentru că pe terenurile pe care este prevăzută să treacă canalizarea
și să le cereți în scris în cadru oficial să vă cesioneze Primăriei o parte din teren pentru lucrări, s-au
făcut aceste lucruri?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde:acceptul în cer doar celor
tabulari, care nu sunt tabulari îmi pare rău, întabulăm trecem în domeniul public prin Consiliu Local
încă 2 m pentru lărgirea drumului și extindere apă și canal.



Următorul președinte de ședință este dna. consilier Mare Gabriela Laura.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Man Călin Constantinmulţumeşte pentru
participarea la şedinţăşi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din
data de 29.09.2021.

Topliţa, la 29.09.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                 SECRETAR GENERAL UAT,CONSILIER – MAN
CĂLIN CONSTANTIN                          CIOBANU MIHAI IULIAN
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