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Încheiat azi 28 Octombrie 2021, cu ocazia desfăşurării electronice pe platforma online zoom
meeting a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

Dl. Bodor Attila Bela –viceprimarul 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 continuare supune la vot Procesele verbale nr.14/29.09.2021 și 15/08.10.2021 care sunt
aprobate în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 19 proiecte de hotărâri și pct. Diverse,
care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 validaţi.

În continuare are cuvântul dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – președintele ședinței.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.33507/18.10.2021
prin procedură simplificată a contractului de finanțare privind ”Peleți din lemn”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 156/2021.

2. 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. 1C, conform anexei.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 157/2021.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de
serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, bl.F, sc.6, ap.2 și stabilirea chiriei lunare, doamnei
Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Toplița.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 158/2021.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra
terenului în suprafață de 20 mp., pe care există o construcție reprezentând chioșc, conform
contractului de concesiune nr.8525/18.07.2021 situat în str. Sportivilor – Piața de zi bazar – lot
nr.18, de pe Dușa Claudiu Vasile Întreprindere Individuală pe Onicău Raluca Diana.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 159/2021.



5. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015
referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a serviciilor efectuate cu
vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Toplița, de către persoane fizice /
juridice autorizate, prestatori de servicii.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 160/2021.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.69/2021
referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru prestarea de
servicii funerare de către SC VLAD-C FUNERAR SRL.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 161/2021.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.95/2021
referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru prestarea de
servicii funerare de către GABOR – GHERMAN SORINA – GABRIELA IF.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 162/2021.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.125/2021
referitoare la acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru prestarea de
servicii funerare de către FICNCU MARIUS - ȘTEFAN II.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 163/2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de
închiriere nr.13967/2010, pentru spațiul cu destinația de locuință din imobilul situat în str. Sălciilor,
nr.8/B, ap.3, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Bucunea Aurora
Lenuța – soție supraviețuitoare, de pe numele Bucunea Țitron, în urma decesului acestuia.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 164/2021.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adițional a contractului de
închiriere nr.5556/2016, pentru spațiul cu destinația de locuință socială, situată în str. Izvoarelor,
bl.1C, sc.2, ap.5, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, pe numele Stan Rodica –
soție supraviețuitoare, de pe numele Stan Petru, în urma decesului acestuia.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 165/2021.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică,  a unui spațiu
cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 7,50 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae
Bălcescu, nr.35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul
politic Alianța pentru Unirea Românilor – organizația locală Toplița.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 166/2021.

12. 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 anexei.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 12 voturi pentru, s-au abținut de la vot următorii: Bodor Attila Bela, Calinovici Mihai Achim,
Coman Ionel, Dobrean Olga Ana și Szabo Coloman şi adoptă Hotărârea nr. 167/2021.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul
Spitalului Municipal Toplița.



Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 16 voturi pentru, nu a participat la vot doamna Mare Gabriela Laura şi adoptă Hotărârea nr.
168/2021.

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director al
unităților de învățământ din municipiul Toplița.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – să se propună reprezentant pe fiecare unitate de
învățământ.

Liceul O.C. Tăslăuanu:
Negrea Gheorghe Alin – 7 voturi pentru
Buzilă Victor Sebastian - 10 voturi pentru

Școala Gimnazială Andrei Șaguna:
Hirișcău Horațiu Sever Nicu – 10 voturi pentru
Borș Andra Ramona – 7 voturi pentru

Școala Gimnazială Miron Cristea:
Negrea Gheorghe Alin – 5 voturi pentru
Coman Ionel – 10 voturi pentru

Școala Gimnazială Sfântul Ilie:
Man Călin Constantin – 10 voturi pentru
Tudor Ionela – 6 voturi pentru

Liceul Teoretic Kemeny Janos:
Bodor Attila Bela – 11 voturi pentru
Borș Andra Ramona – refuză nominalizarea

Grădinița Voinicel:
Calinovici Mihai Achim – 10 voturi pentru
Tudor Ionela – 8 voturi pentru

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 10 voturi pentru, s-au abținut de la vot următorii: Macarie Olimpiu Marius și Vodă Marc
Andrei Ioan, au votat împotrivă următorii: Borș Andra Ramona, Ferencz Vlăduț, Kondratovici Ionel,
Negrea Gheorghe Alin, Tudor Ionela şi adoptă Hotărârea nr. 169/2021.

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Toplița a
suprafeței totale de 59376 mp., rezultată din măsurători, a străzilor, trotuarelor cuprinse în anexa
la prezenta, conform planurilor de situație întocmite de expert autorizat Ing. Veress Csaba Attila.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 170/2021.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor
de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza cererilor stabilite prin
punctaj.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 14 consilieri pentru, nu participă la vot Negrea Gheorghe Alin și Pop Daniela Lenuța, iar domnul
Ferencz Vlăduț a pierdut conexiunea la internet și nu a votat şi adoptă Hotărârea nr. 171/2021.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, fără licitație publică pentru SC
EMIL COM SRL, a imobilului – teren în suprafață de 16 mp., situat la adresa str. Nicolae Bălcescu,
în vederea concesionării spațiului comercial deținut de către solicitant în baza unui contract de
locațiune, de la adresa str. Nicolae Bălcescu, nr.37 – parter, în scopul amenajării ca terasă în aer
liber.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: am discutat ieri în comisie i-am
chemat și pe cei de la Poliția Locală și acolo este o problemă, respectiva terasă funcționează din anul 2019
fără contract, s-a dat o amendă, s-a dat în instanță și s-a câștigat, dar contract nu este funcționează din



2019 fără contract, iar acum se vrea din nou concesiunea pe terenul respectiv pentru terasă în condițiile
în care nu există un spațiu al celui care vrea să deschidă pentru că nu are WC, la vechiul contract existau
WC-urile pentru că în apropiere avea un restaurant deschis care nu mai este acum al celui care solicită
concesiunea, Eu nu cred că este corect să avem o terasă în centrul orașului care nu are WC propriu, adică
cineva servește acolo și merge la WC-ul altui restaurant sau alt proprietar, nu cred că este în regulă, din
acest motiv eu o să votez împotrivă.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – aș avea și eu câteva precizări suplimentare tot legat de
ce a precizat și dl consilier Buzilă, în primul rând aș adresa o întrebare executivului și anume cine își
asumă faptul că mai bine de un an de zile această firmă își desfășoară activitatea ilegal pe domeniul public
fără să fie luat la răspundere este o chestiune discutată și în comisia de urbanism, cine plătește cuantumul
banilor pierduți care se ridică, contractul este cu i redevență de 1 euro/mp la un spațiu de 8 mp relativ ar
fi o sumă modică dar adunat într-un an se ridică la aproximativ 1000 lei, nun este o sumă mare dar totuși
este o sumă pe care Primăria nu a încasat-o, firma și-a desfășurat activitatea fără nici o formă legală pe
domeniul public, iar executivul a asistat pasiv la această situație, aș dori să știu dacă mă poate lămuri
cineva și cine va răspunde pentru aceste lucruri?

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: în momentul de față din câte observ
se încearcă rezolvarea acestei probleme prin supunerea la votul dvs. prin care puteți fi de acord sau nu,
să-l faceți pe om să intre în legalitate, din punct de vedere al trecutului problema este discutată în Primărie,
știu că a fost acea contestație pe rol la instanță din ce știu eu odată ce este o cauză în instanță și până se
termină trebuie să-l lași pe om să-și continue activitatea, în rog pe dl. secretar să vă explice pentru că,
cunoaște mai bine această problemă, eu mi-am exprimat punctul de vedere legat de această situație, în
momentul de față încercăm să reparăm această problemă care drenează de ceva vreme.

Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – explică Consiliului Local al municipiului
Toplița, următoarele: foarte multe pe subiect nu pot să completez, într-adevăr a existat un proces verbal
de contravenție, proces verbal care a fost aplicat de către Poliția Locală, respectivul proces verbal a fost
contestat în instanță, a fost pierdut de către municipalitate, deci contravenientul a câștigat, vis-a-vis de
proiectul de pe ordinea de zi de astăzi exact cum spunea și dl. administrator public este o încercare la
solicitarea societății de a intra în legalitate în sensul de a beneficia de o Hotărâre de Consiliu Local cu
privire la ocuparea domeniului public în suprafață de 16 mp. pentru terasă. Dacă se consideră oportun și
se aprobă intră în legalitate, dacă nu colegii de la disciplina în construcții și de la urbanism vor pune în
aplicare prevederile legale în sensul de al soma și de a face celelalte formalități vis-a-vis de eliberarea
zonei respective.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – am avut parte de două răspunsuri ușor evazive, îl întreabă
pe dl. secretar: când s-a rezolvat în instanță acel proces verbal și de atunci ce demersuri sau făcut pentru
remedierea situației pentru că vorbim de mai mult de un an de zile din câte cunosc eu?

Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – răspunde: din păcate nu pot să vă ofer la
momentul prezent data când a fost soluționat în ultima cale de atac procesul verbal respectiv, dar pot să
fac rost de datele respective și să vi le prezint ulterior.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – vă spun eu dle. secretar, este de mai bine de un an de
zile, undeva în martie 2020 mai precis.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – dacă este din martie 2020 din fericire sau nefericire pentru
noi cădea pe umerii vechii administrații sub conducerea dlui. Platon Stelu, ar trebui să-l întrebăm pe
dânsul, dar dânsul nu este prezent, bine că am reușit să facem noi ceva.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – dacă s-a făcut contestație la procesul pierdut aveam
obligația să contestăm, dacă am pierdut un proces sau am lăsat ca să fie o greșeală, nu ne mai interesează.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – dacă s-a câștigat în martie 2020 trebuia să facă contestație
în maxim 30 de zile presupun.



Dl. Ciobanu Mihai Iulian – secretar general UAT – răspunde: au fost făcute apărări în toate
căile de atac pentru procesul respectiv, el a fost pierdut de către municipalitate definitiv, deci n u se pune
problema că puteam să promovăm o cale de atac și nu s-a promovat în cazul respectiv.

Dna. consilier Borș Andra Ramona – dacă Primăria a pierdut în acel proces atunci cred că
judecătorul a avut niște argumente totuși, eu mă abțin de la vot.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – cred că nu s-a înțeles, procesul pierdut de către Primărie
nu a fost legat de dreptul de a concesiona sau de a nu concesiona terenul respectiv, a fost vorba de o
amendă care a primit-o și s-a transformat amenda în avertisment nu a zis instanța că trebuie să rămână
acolo terasa, în nici un caz.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local cu 11 voturi
împotrivă și 6 abțineri aprobă respingerea proiectului de hotărâre.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.34187/21.10.2021
prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind ”Furnizare
energie electrică”.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 172/2021.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Registrului Local al
spațiilor verzi din municipiul Toplița, județul Harghita.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – precizează faptul că în proiectul respectiv ne sunt
prezentate o serie de lucrări făcute cu subiect și predicat făcute de administrația publică și noi acum trebuie
să votăm retroactiv o grămadă de cheltuieli, o grămadă de schimbări, o grămadă de modificări retroactiv.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – nu votăm cheltuieli, momentan votăm modificarea
Registrului Local al spațiilor verzi din municipiul Toplița, județul Harghita, nu votăm cheltuieli.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – păcat că trebuie să votăm noi modificarea ulterior, pentru
aceste modificări trebuia să fim întrebați înainte, acum exact de geaba votăm dacă fapta este consumată,
eu spun că, corect ar fi fost prima dată să vină Consiliul Local sau executivul să ceară dreptul de a modifica
spațiu verde, nu ulterior, aceste lucrări nu se votează ulterior, mie nu puteți să îmi arătați nici o lege care
să scrie așa ceva, lucrarea este foarte frumos făcută, dar eu mă abțin nu votez ulterior.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – dacă bine țin minte în care dintre ședințe a explicat dl.
Kalapacs foarte clar că nu trebuia înainte numai că dl. Szabo rămâne cuplat că trebuia înainte, eu zic să-l
chemăm pe dl. Kalapacs să mai explice o dată.

Dna. Țicu Mariana – ing. horticol – explică Consiliului Local, următoarele: eu am întocmit
proiectul de hotărâre și mi se pare corect, lucrarea respectivă poate nici nu se mai realizează, noi o
modificăm după ce s-a realizat lucrarea, vă dau un exemplu Sensul giratoriu, cum să modificăm înainte
fișa spațiului verde poate lucrarea respectivă nu o mai putem realiza, deci nu mi se pare incorect.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – întreabă, cu acordul cui sau efectuat aceste modificări,
toate aceste spații verzi sau plantat o grămadă de specii care au costat bani sau poate sunt producție proprie
?

Dna. Țicu Mariana – ing. horticol – răspunde: au fost mutate pe alte spații chiar Parcul central.
Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – mi s-ar fi părut de bun simț ca și executivul să fi venit în

fața Consiliului Local să ne facă o prezentare, uite asta vrem să facem și am dori și OK vostru ce părere
aveți, obiecțiunea mea acolo se află, în rest nu mai avem nici un cuvânt de spus.

Dna. Țicu Mariana – ing. horticol – la sensul giratoriu s-a făcut un proiect și trebuia să amenajez,
să pun gazon, arbuști ornamentali nu puteam să las neamenajat, fișa 442 se referă la Sensul giratoriu.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – eu nu m-am referit la faptul că nu este bine făcut, dar de
exemplu în strada Cerbului s-a desființat o mulțime de spațiu verde care nu a avut nici un fel de aprobare
înainte, normal era să hotărâm lucrarea respectivă să aprobe Consiliul Local și după aceea să se execute
lucrările și atunci era normal să se modifice lucrările, dar nu așa.



Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – precizează următoarele: aș ruga pe vechii
consilieri pentru că cei noi nu prea au treabă cu acest aspect să își spună părerea cu ce avem în momentul
de față în oraș, se referea dl. consilier Szabo la cartierul Cerbului, dacă mergem în cartierul Cerbului și
vedem dna. Țicu ne poate confirma fără exagerare pe 70% din spațiile verzi care figurează în registrul
spațiilor verzi sunt ocupate de construcții ilegale de-a lungul timpului, noi avem probleme mari acuma de
a întocmi acest registru al spațiilor vezi care este obligatoriu conform legii, aș dori ca vechii consilieri să
răspundă sau să vină cu o soluție și cu o explicație la ceea ce se întâmplă în frumosul nostru oraș în
momentul de față, este un haos generalizat, este un haos la care s-a închis ochii, fiind consilier în anii
trecuți știu că nu s-a pus problema ce se întâmplă cu spațiile verzi ocupate ilegal, nu ce încercăm acum
cu eforturi colosale ale dnei. Țicu pentru care am tor respectul pentru treaba aceasta să punem în legalitate
acest registru, care o afirm public cu toată responsabilitatea că a fost făcut pe genunchi din birou,
întrebarea mea este, ori vrem să facem ordine și să respectăm cu legea în față niște pași la fel cum încearcă
dna. Țicu să vă explice, se face proiectul, se bugetează, se face lucrarea, dânsa prevede în proiect ce spații
verzi vor fi, încercăm și vă cerem ajutorul pentru că de asta sunteți aici să facem o dată ordine în orașul
acesta pentru că 70% din spațiile verzi sunt ocupate de construcții ilegale de 30 de ani, s-a ajuns ca să se
lase moștenire sau să se vândă cotețe?

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu am citit legislația legată de spațiile verzi, cunosc
explicațiile date de dna. Țicu și dl. Kalapacs înainte, problema este că, Consiliul Local decide asupra
oportunității efectuării anumitor investiții sau orice lucrări din oraș, acesta este principalul scop al
Consiliului Local să decidă asupra oportunității asupra unor lucrări care se fac, noi acum nu decidem
oportunitatea să zicem că acum suntem notari, s-a făcut, dar este foarte bine că s-a făcut, așa cum a spus
și dl. consilier Szabo poate era bine să știm înainte, dacă nu eram de acord cu ce s-a făcut acolo, acum ce
făceam, nu votam, s-a făcut bine acolo ca principiu, dar nu era bine ca să aprobăm ulterior, dacă jumătate
din spațiul verde acum se transforma în betoane și acum nu voiam să aprobăm, ce se întâmpla?

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – cred că lucrarea care a fost făcută acolo în cartierul
Cerbului nu știu dacă a fost cuprinsă în lista de investiții, dacă dl. Urzică este on-line și ne poate spune
dacă a fost sau nu cuprinsă în lista de investiții a lucrării respective?

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: din programul anul al achizițiilor publice,
programul anual nu a fost aprobat de către dvs. ci lista de investiții, programul anual a fost aprobat prin
Dispoziție de primar și a fost bugetat în programul anual al achizițiilor publice.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu sunt de acord cu lucrul acesta, dar noi de unde să știm
cât se taie din spațiul verde, haideți să fim serioși, s-a aprobat o sumă acolo, ce era acolo noi de unde să
știm?

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – precizează următoarele: fac o propunere acum
după ședință legat de cartierul Cerbului să mergem pe spațiul verde și să vedem toți mp. ocupați ilegal și
înainte de a face o mișcare să luăm toți bărbătește o decizie ca să nu se mai spună că nu se consultă
Consiliul Local, este o problemă gravă ce se întâmplă acolo și nu numai și vă rog să veniți cu o soluție,
să ne-o asumăm toți dacă vrem un oraș european.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – după cum am înțeles dl. Rugină propune ca toți angajații
Primăriei să stea în Primărie și consilierii să meargă și să vadă unde sunt construcțiile ilegale, aceste
lucrări sunt de datoria angajaților și nu a consilierilor, nu sunt consilierii vinovați de acest lucru ci aparatul
propriu al Primăriei.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – eu m-am referit strict la decizie.
Dl. consilier Bodor Attila Bela – dacă vrem o dată un oraș european trebuie o dată să ne

comportăm la nivel occidental așa cum am zice și ar trebui să respectăm legea, dacă nu respectăm legea
și facem tot concesii căutăm portițele mici a legilor și tot ulterior vrem să reabilităm și să aducem la
normal lucrurile și nu o să reușim niciodată.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 17 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 173/2021.



Diverse:

Dl. consilier Bodor Attila Bela – legat de persoanele cu dizabilități și handicap locomotoriu,
aceștia au depus cereri pentru parcări în spațiul de parcare a municipiului Toplița în anumite cartiere la
care de o lună și jumătate solicită acest lucru și nu se face nici un pas, rog pe colegii și problemele pe care
le ridicăm noi ca reprezentanți ai populației municipiului Toplița cât de cât să încercați să le rezolvați și
problemele ridicate de noi, iar dacă tot vorbim politic avem unele facilități, avem majoritate în Consiliul
Local și în lucrări și în doleanțele populației să ne ascultați și pe noi cât de cât să respectați problemele
ridicare și să încercați să ne ajutați în această privință. Astăzi am fost la dl. administrator public și am avut
o discuție legat de wireless, dânsul a vorbit de oraș european, nu se concepe ca într-o instituție să nu fie
wireless și să nu ai acces la internet nu știu dacă în mileniu trei mai există vreo instituția care nu are acces
la așa ceva , nu există așa ceva, dacă ei fac securitate la baza de date a Primăriei atunci să facă un
abonament independent, vin în controale persoane de la alte instituții, guvern și nu au acces la internet,
nu există așa ceva nicăieri în lumea modernă au venit băieții cu mare promovare în zona turistică și în
zona Consiliului nu au acces la internet, vă rog să faceți acces și pentru personal pentru că nu suntem într-
un sătuc izolat din lume.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: mulțumesc pentru aprecierea dlui.
viceprimar pentru că nu suntem capabili, am explicat dar nu știu dacă are cine să înțeleagă. Noi am refăcut
toată infrastructura IT din Primărie mai puțin calculatoarele, rețelistică pe fibră optică sau montat routere
wireless pentru musafiri și ați fost înștiințați de către dl. Zoga sistemul wireless care a rămas în Primărie
se dă pe bază de acces, pe bază de tichet musafirilor, restul fiecărui angajat din Primărie i s-a asigurat
accesul la internet fără Netflix, Facebook, Instagram și alte ocupații. Dacă cineva vine în Primărie și
dorește acces wireless – Instituții Guvernamentale  Prefectură, Consiliu Județean sau chiar cei de la Curtea
de Conturi au primit un waucher cu parolă temporară și vor avea acces fără nici o problemă. Noi am
conceput acest sistem de securitate al rețelei, avem baze de date, avem un sistem GDPR și un sistem legal
GDPR care ne forțează să luăm anumite măsuri de securitate. Țin să menționez că, înainte de a face aceste
modificări aveau în jurul Primăriei acces cine voia și cine nu voia la baza de date a Primăriei și o spun
public cu toată responsabilitatea, aceasta am testat-o cu un expert, un copil de clasa X cu minime
cunoștințe de IT putea să intre în baza de date de impozite și taxe locale, s-a eliminat tot accesul acesta
exterior, dar dacă este cineva din afară musafir are acces pe rețea wireless care este securizată separat
total de bazele de date, eu spun că într-adevăr suntem acum cu un sistem IT european, dacă dorește cineva
separat pe telefon sau pe ce dorește țin să menționez că șefii de compartimente și dl. viceprimar deține un
telefon de serviciu cu acces la internet nelimitat, deci putem spune că au acces și pe telefon, au acces și
pe laptop, atâta timp cât eu voi fi responsabil cu securizarea datelor în Primărie wireless la liber ca până
acum nu va mai fi.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – răspunde: nu va mai fi, dar totuși trebuie să vă mai uitați
împrejur și să vă mai deschideți perspectiva și concepția dvs.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – trebuie să cunoaștem legislația, citiți legislația
referitoare la GDPR.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – orice instituție din lumea asta nu există securizarea în așa măsură
să nu aibă acces la internet, aceasta este un serviciu în abonament fără date personale.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – dle. viceprimar aveți internet gratuit, plătit de
Primărie. Restul angajaților nu mai au acces la Netflix și la rețelele de socializare din cauza asta ei sunt
nemulțumiți și dvs. le țineți spatele.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – ceea ce faceți dvs. este dictatură.
Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – vreau să întreb de la onorata conducere a Primăriei, când

o să primesc răspunsuri la întrebările puse de către mine aproape în fiecare ședință, nici un răspuns nu am
primit, primul răspuns l-am primit acum legat de stația TAXI, dar eu nu această hotărâre am cerut ci



hotărârea prin care s-a mutat stațiile TAXI cu parcarea în fața Primăriei, am primit hotărârea veche despre
care știa toată lumea, solicit să primesc răspuns la toate întrebările în scris așa cum am cerut, scrie foarte
frumos în procesul verbal, dar din partea Primăriei nu îl citește nimeni.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: în urma sesizării dvs. am verificat
puțin cum stă situația, răspunsul acela cu parcările l-ați primit și undeva în subsolul răspunsului scrie că
tocmai acest lucru încercăm să facem, să nu mai facem pe genunchi așa cum ni se reproșează o nouă
reorganizare a parcărilor, nu cred că are cineva un răspuns, de ce lângă Primărie avem două parcări TAXI
și în restul orașului nu sunt, tocmai asta încercăm să rezolvăm veți avea o hotărâre de Consiliu Local în
acest sens. Legat de iluminatul public l-am contactat de dl. Urzică el mi-a dat un răspuns pe care aș dori
să mi-l confirme și acum, răspunsul la aceea întrebare l-ați primit în urmă cu o ședință sau două.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: în ședința precedentă am pus două
informări, una legată de iluminatul public și una legată de introducerea gazului în localitate, dvs. erați în
Deltă în acel moment.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – promit că mă voi ocupa personal de treaba
aceasta să ajungă răspunsurile la toate întrebările și prin email consilierilor care le adresează.

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – 1. stadiul lucrărilor de la podul din Luncani cum se
derulează acolo lucrările, aș vrea să semnalez câteva probleme și riscuri de accidentare pentru copii, sunt
foarte mulți copii în zona respectivă, sunt șanțuri săpate, nemarcate cu risc de accidentare gravă să nu
cadă copii sub pod, o să vă trimit dle. Rugină după ședință pozele să le vedeți, v-aș ruga să faceți ceva
acolo, iar cu privire la proiect în ce stadiu se află lucrările, am văzut că sau montat ceva stâlpi, cum
evoluează lucrările și asfaltarea podului?

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – îi solicită dlui. Urzică să dea răspuns pentru
că este în temă legat de acest pod.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – informează Consiliul Local, următoarele: legat de
podul din Luncani asupra podului nu intervenim de loc în acest contract adică nu o să-l asfaltăm, acolo
urmează să amplasăm stația de pompare dar ne împiedicăm de avizul electrica, bineînțeles că de un an de
zile nu ne-au eliberat aviz ca să putem să amplasăm stația de pompare, avem o conductă pe podul respectiv
de canalizare care vine racordată în Kogălniceanu, dar nu putem racorda până nu avem avizul electrica
pentru stația de pompare, singurul ce trebuie să-l mai facem acum este să racordăm stația la curent și să
racordăm conducta de canalizare la Nicolae Bălcescu..

Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – mulțumește pentru răspunsul dat, aseară am constatat la
inițiativa unui locatar din Luncani, să știți că am mers și am verificat, eram după programul de serviciu și
veți vedea că și pozele sunt făcute noaptea, v-aș ruga nu interveniți asupra podului ci asupra malului,
deplasați-vă până acolo chiar și eu sunt dispus să mergem după ședință să vedeți despre ce este vorba, iar
referitor la cea ce a spus dl. consilier Szabo nu vreau să repet, v-am rugat aproape în fiecare ședință să
veniți cu răspunsuri la cerințele noastre ca reprezentanți ai cetățenilor, nu doar cu procesele verbale, cu
soluționări, câteva le-am identificat din ce am cerut eu, eu vă felicit pentru acest lucru, v-aș ruga să fiți
mai prompți și să ne informați, asta ați cerut, asta s-a reparat, asta s-a putut, asta nu.

Dl. consilier Vodă Marc Ioan Andrei – este o propunere etică, profesională și poate chiar umană
pentru toți colegii din Consiliul Local un lucru care se practică și în alte foruri decizionale și anume ca
noi consilierii pe secțiunea din site-ul Primăriei să ne publicăm CV să fie publice, consider că ar fi normal
ca toplițenii să vadă și să cunoască ce pregătire au cei care iau decizii în anumite spețe.

Dl. consilier Coman Ionel – revin cu o problemă ridicată și luna trecută în ședința ordinară
referitor la gropile care nu sau plombat pe str. Stejarului și nici nemarcarea drumului respectiv, atunci dl.
primar a dat dispoziție dlui. Urzică să se rezolve problema, sunt gropi foarte adânci, drumul nu este marcat
de loc și cetățenii sunt foarte nemulțumiți, de la Casa M spre ieșire din Toplița.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – dl. consilier Coman trebuie să vă corectez, nu
s-a dat dispoziție să intervenim, s-a explicat că există un calendar de plombare și se plombează în oraș



când va veni rândul în zona respectivă, dl. Urzică vă poate spune dacă se poate prioritiza pe echipe și să
facă plombările respective.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: legat de str. Stejarului probabil săptămâna
viitoare vor intra frezele acolo să se apuce de plombat, ulterior vine marcatul, avem promisiuni că
săptămâna viitoare intră freza pe str. Stejarului.

Dna. consilier Dobrean Olga Ana – am observat suplimentarea coșurilor de gunoi din oraș și
înlocuirea celor vechi, felicit persoanele care au luat această decizie, dar aș dori ca și în cartierul Aluniș
zona fabricilor de Tricotaje și Încălțăminte să se amplaseze niște coșuri de gunoi.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – răspunde: da se vor amenaja și acolo locurile
de colectare a gunoiului și vreau să vă informez că fiind în lucrare acest sistem de monitorizare /
supraveghere inclusiv în str. Aluniș în zona de colectare a gunoiului se vor amplasa două camere de
supraveghere. Vom merge la fața locului împreună cu dl. Bîea și vom identifica locațiile unde se vor
amenaja pentru colectarea gunoiul la fel ca și în celelalte cartiere și o să vă trimitem o informare în scris
cu locația și ceea ce se va face.

Dna. consilier Dobrean Olga Ana – îl felicită de dl. Bîea pentru promptitudinea de care a dat
dovadă la solicitarea mea privind asfaltarea unei porțiuni de drum din cartierul Aluniș. Eu am făcut
referire la coșurile stradale nu la cele mari.

Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – dl. Urzică ne poate răspunde câte am avut în
plan și câre sau achiziționat, sau luat în tot orașul, centrul este aproape gata și ușor mergem pe străduțe,
gândiți-vă că este un efort financiar foarte mare dar vom acoperi toate străzile, poate nu reușim anul acesta
dar vom continua în anul următor.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – precizează faptul că, au fost prevăzute anul acesta
150 de bucăți și sunt luate, mai avem pe stoc, urmează să mai amplasăm în cel mai scurt timp posibil.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – nici nu știu cum să spun, mi-e și rușine de faptul cum
s-a votat acel proiect de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile
de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de director al unităților
de învățământ din municipiul Toplița, țin să îi felicit pe cei care în anumite momente când s-a votat
propunerile grupului PSD sau abținut și eu am luat-o asta ca și efectiv mi-a fost rușine să voteze ce le-a
spus partidul, pe dl. consilier Calinovici l-aș întreba dacă mai este în coaliție cu PNL, iar pe d-nii. Bodor,
Szabo și Bende i-aș întreba dacă sau delimitat de acele fonduri 0 alocate către Spitalul municipal Toplița
și nu doar de fondurile 0 alocate cât și de lipsa acelor medicamente pe care le-a primit  Guvernul României
de la statul italian, deci să nu veniți cu argumente că nu avem infecționist pentru că au fost alocate fonduri
și către localități care nu aveau infecționist dar aveau primar PNL, deci vreau să știu dacă cei trei pe care
i-am nominalizat sau delimitat în presă, au luat atitudine undeva legat de aspectele acestea?

Dl. consilier Bodor Attila Bela – răspunde: de câte ori partidul pe care îl reprezint a fost la
guvernare sau a avut posibilitatea am ajutat Spitalul chiar mai mult decât reprezentăm noi ca procentaj în
localitatea noastră, în Toplița. Nu știu dacă și în timpul pandemiei dacă cineva a făcut aceste gesturi și
ajutoare ce am putut și am adus pentru Toplița dacă ar putea cineva să ne mulțumească vreodată, nici nu
dorim acest lucru, dar aceea orientare de sume sau de ajutoare ce au fost în ultima perioadă au fost într-
un moment de criză politică în care deciziile sau luat la nivel înalt nu la nivel județean sau chiar local,
asta s-a luat pe plan național în care din păcate noi nu am beneficiat de aceste ajutoare și alocații de bani,
acum nu puteți să ne faceți vinovați pe noi, noi de câte ori am putut am ajutat Spitalul și știe toată lumea
acest lucru.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – răspunde: eu apreciez tactul dvs. politic de a eschiva
răspunsul la întrebare, eu v-am întrebat dacă va-ți delimitat de aceea decizie de a aloca o lei pentru că
ministrul sănătății din câte știu eu este de la UDMR, nu?

Dl. consilier Bodor Attila Bela – am priceput, această decizie s-a luat la nivel național, așa cum
va-ți delimitat dvs. atunci când ați impus membrilor de la alte partide tot așa la o alocație de 0 bani să
treacă forțat de la o ideologie de la o grupare politică la alta ce ați făcut în localitățile apropiate atunci



când iarăși nu s-a condiționat banii pentru această mutare, a fost o decizie politică luată la nivel național,
să știți că pe mine mă doare decizia pe care s-a luat poate mai mult decât pe dvs.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – sunt sigur.
Dl Rugină Dan Ciprian – administrator public – face următoarea precizare: fiind vorba despre

Spital și alocări 0 țin să vă aduc la cunoștință faptul că avem o solicitare de 2 miliarde lei din partea
Spitalului unde situația este critică, absolut critică și da, într-adevăr au primit 0 lei în ceea ce privește
ajutorul de urgență pentru COVID-19, tot ceea ce s-a rezolvat și în ce ține de oxigen, de modificări de
structură și ce au fost urgențe în ultima vreme sau rezolvat pe plan local. Rugămintea mea este pentru cei
care ar fi trebuit să se delimiteze de aceste nedreptăți făcute să ia măsurile politice și să le rezolve pentru
că zi de zi mor oameni, în Toplița dacă știți bine erau 49-50 oameni de la mediu grav în sus, Spitalul
acesta nu trăiește cu povești, nu trăiește cu politică, medicii sunt absolut extenuați, așa că vă rog pe linie
materială găsiți un consens politic și să trimiteți Spitalului de tot ce are nevoie.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – vreau să dau un sfat prietenesc dlui. consilier Hirișcău
să îi spun că încă mai este timp să se retragă.

Dl. consilier Bodor Attila Bela – și eu aș vrea să apreciez dlui. consilier Macarie să nu aibă așa
o atitudine față de dl. consilier Hirișcău pentru că au fost colegi și prieteni și politica nu trebuie să schimbe
omul.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – aș dori dacă se poate și ar trebui să se poată, avem o nouă
doamnă la conducerea Casei de Cultură, iar în urma concursului pe care dânsa la câștigat a depus un
proiect de management, eu personal aș vrea să am acest proiect de management pe adresa de email din
partea compartimentului resurse umane. Tot prin compartimentul resurse umane am solicitat în procesul
verbal nr.14/29.09.2021 să mi se dea răspunsul scris de ce mi s-a refuzat participarea la proba interviu,
dar am mai solicitat aici și chiar dle. secretar când solicităm ceva să ni se dea un extras din procesul verbal
ca să știe toți membrii ce au de făcut. Pe dna. Tompea o rog să-mi transmită răspunsul în scris, de
asemenea am solicitat ca să ne spună dacă avem sau nu avem voie de a participa ca membrii observatori
în cadrul procesului de colectare lucrări și în special în partea de interviuri din cadrul concursurilor de
angajare la Primăria municipiului Toplița. Cred că toată lumea a observat faptul că nu toți sau conformat
pentru prezența  în online a ședinței, da adevărat convocatorul spune că suntem cu prezență fizică dar,
ulterior în ziua de luni s-a trimis pe adresa de email a fiecăruia un link cu precizarea că ședințe se va
desfășura online, mulțumim dlui. consilier Man Călin Constantin că nu a respectat această decizie a
autorităților publice locale.

Următorul președinte de ședință este dna. consilier Pop Daniela Lenuța.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Negrea Gheorghe Alin mulţumeşte pentru
participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din
data de 28.10.2021.

Topliţa, la 28.10.2021.
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