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Încheiat azi 17 decembrie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare convocată de îndată
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.(4), 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.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt
incluse 2 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al
municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 13 consilieri fizic din totalul de 17 validaţi, au
participat online: Dobrean Olga Ana; Kondratovici Ionel; Negrea Gheorghe Alin, au absentat motivat
următorii consilieri: Ferencz Vlăduț Ionel; Hirișcău Horațiu Sever Nicu; Tudor Ionela și Vodă Marc Ioan
Andrei.

În continuare are cuvântul dl. consilier Szabo Coloman Emeric – președintele ședinței.

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe
anul 2021 prin majorare cu suma de 1132,29 mii lei

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – întreabă, la transporturi – reparații curente + 600 mii lei
acolo am avut 99,00 mii lei, ce reprezintă?

Dl. Neculai Sterică – director executiv – explică Consiliului Local al municipiului Toplița,
următoarele: s-au pus pentru reparații toate străzile, factura a venit acuma, după cum știți ni sau retras
sume consistente, epuizasem toate sumele, am făcut o migrare a fondurilor pentru sare și pregătirea de
iarnă și atunci a trebuit să calibrăm și să facem virarea de fonduri ca să acoperim absolut toate zonele ca
să le putem plăti.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – să înțeleg că am angajat niște cheltuieli pentru care nu aveam
bugetare.
Dl. Neculai Sterică – director executiv - răspunde: în mod normal da, noi chiar l-am avertizat ca să-și
retragă factura, după ce am dat salariile și am văzut la ce lucrări se renunță am îndestulat ca să acoperim
factura.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – înainte de factură cred că a fost un contract, nu?
bugetare.
Dl. Neculai Sterică – director executiv - sigur că a fost contract.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – și acela este un angajament bugetar.
Dl. Neculai Sterică – director executiv - da, dar legea este în felul următor, că poți să faci chiar dacă nu
ai încă bani, problema era ca până la închiderea exercițiului financiar să rezolvăm, ori să anulăm
angajamentul, ori să punem banii.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – cum putem să anulăm un angajament din moment ce lucrarea a
fost făcută?
Dl. Neculai Sterică – director executiv - pur și simplu îi dăm factura.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu consider că este total greșit, nu se poate angaja o cheltuială
până nu ai prevedere bugetară.



Dl. Neculai Sterică – director executiv - legea își dă voie să faci angajamente chiar dacă nu sunt bani
integral.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – îmi spuneți un articol din lege care spune așa ceva?
Dl. Neculai Sterică – director executiv - este specificat în legea achizițiilor publice inclusiv ultimele
modificări.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – este interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente
legale fără asigurarea că au fost rezervate și fondurile publice necesare plății acestora în exercițiul
financiar – Ordinul 1792/2002.
Dl. Neculai Sterică – director executiv - sunt niște derogări la legea achizițiilor publice în care scrie că,
contractul se poate face chiar dacă nu există prevedere, noi nu am făcut încă angajament decât contract,
factura constituie angajamentul efectiv.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – nu, angajamentul legal ia forma unui contract de achiziție
publică, comandăm convenție, contract de muncă, act de control, acord de împrumut, noi am avut
contract.
Dl. Neculai Sterică – director executiv – angajamentul rămâne definitiv când dai și factura și atunci
chiar că trebuie să plătești.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – în momentul în care s-a făcut un contract s-a semnat de ambele
părți că se face o lucrare și lucrarea s-a executat, angajamentul este luat, că factura s-a făcut sau nu s-a
făcut este partea doua, nu se poate angaja o cheltuială fără să fie prevedere bugetară, eu o să votez
proiectul de hotărâre, dar nu este corect.
Dl. Neculai Sterică – director executiv – a fost ca și poziție, dar trebuia doar suplimentat, nu a rămas
situație neînchisă nici o dată pe indisciplină sau încălcarea legii, nici cea mai mică virgulă nu a fost
încălcată.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul
a 10 consilieri pentru, împotrivă Pop Daniela Lenuța, s-au abținut de la vot următorii consilieri:
Calinovici Mihai Achim și Coman Ionel  şi adoptă Hotărârea nr. 142/2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr.48677/15.12.2021,
prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru
investiția ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Spitalului Municipal Toplița,
județul Harghita”.
Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – nu știu de ce la Primăria Toplița toate licitațiile sunt într-o
singură etapă, nu știu dacă este bine sau nu, n-am uitat la alte Primării și nu este așa ceva, la noi toate
sunt prin procedură simplificată, se poate interpreta în multe feluri.
Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul
a 13 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 143/2021.

Următorul președinte de ședință este dl. consilier Szabo Coloman Emeric.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Szabo Coloman Emeric  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 17.12.2021.

Topliţa, la 17.12.2021.
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