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 Încheiat  azi 15 Iulie 2022,  cu ocazia  desfăşurării  şedinţei  extraordinare convocată de
îndată a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

Ing. Olariu Dumitru    – primarul municipiului Toplița   – deschide lucrările şedinţei 
conform art. 133, alin.(4), 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, modificată.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 5 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 11 consilieri din totalul de 17 validaţi,
lipsând  motivat  următorii  consilieri:  Calinovici  Mihai  Achim;  Ferencz  Vlăduț  Ionel;
Kondratovici Ionel; Macarie Olimpiu Marius; Tudor Ionela și Vodă Marc Ioan Andrei.

Ing. Olariu Dumitru    – primarul municipiului Toplița –   informează Consiliul Local al 
municipiului Toplița faptul că, din cele 5 proiecte de pe ordinea de zi la două proiecte sunt 
necesare 12 voturi pentru, dl. consilier Calinovici Mihai Achim a anunțat că întârzie și ca atare 
parcurgem celelalte 3 proiecte de hotărâri la care sunt necesare 9 voturi pentru și revenim la cele
două dacă avem cvorum.

În continuare are cuvântul dna. consilier Dobrean Olga Ana – președintele ședinței. 

1. Proiect de hotărâre privind  propunerea rectificării bugetului general al
municipiului Toplița pentru anul 2022, cu suma de 10.155,69 mii lei.

D  l  .    c  onsilier   Buzilă Victor Sebastian    –    am avut acum o jumătate de oră discuții cu dl.
Neculai – director executiv, eu cred că avem o problemă din start adică unde era urgența, este
vorba de o rectificare bugetară de 10 milioane lei, eu de când sunt consilier local din 2012 nu am
participat la o ședință de rectificare cu suma de 10 milioane lei, foarte bine că se face dacă este
de unde, dar cred că trebuie studiată bine, am primit ieri la prânz proiectul de hotărâre care știți
că un buget are câteva zeci de pagini bune, plus lista de investiții, este mult acolo, care unele au
câteva semne de întrebare, unele le-a lămurit înainte de ședință dl. Neculai, unele rămân cu niște
semne de întrebare, nu este în regulă dl. administrator tot ne spune de transparență, unde este
transparența  aici  când primim cu 24 de  ore  o  rectificare  bugetară  de  10 milioane  de  lei  în
condițiile în care în raportul de specialitate ni se motivează rectificarea doar printr-un contract
de finanțare pe POCA care este vreo 2 milioane lei și un contract de Ministerul Sănătății de
145.000 lei adică puțin din cei 10 milioane lei, o parte am înțeles mi-a explicat dl. Neculai am
văzut și eu de unde sunt încasări într-adevăr la bugetul local mai mari din taxe și impozite, din
punctul meu de vedere sunt umflate ca preconizare, nu o să se încaseze atât din punctul meu de
vedere, mai am un semn de întrebare legat de trimestrul III i-am spus d-lui Neculai că toate



veniturile s-au umflat în trimestrul III iar în trimestrul IV au scăzut față de prognoza noastră 
inițială conform rectificării toate s-au băgat în trimestrul III, adică vă dau și niște exemple: la 
venituri din amenzi am avut inițial prognozat pe anul 2022 448.000 lei s-a încasat 208.000 lei în 
6 luni execuția bugetară oficială și acum preconizăm că o să fie 1.306.000 lei dintre care toată 
creșterea în trimestrul III, în trimestrul IV nu o să fie creștere, alte amenzi preconizat 170.000 lei
încasat 151.000 lei și acum spunem că prevederile rectificate 1.749.000 lei adică de peste 10 ori 
mai mult decât s-a încasat în 6 luni și toate sunt îngrămădite tor în trimestrul III, adică o să avem
încasări în trimestrul I 42.000 lei, trimestrul II 42.000 lei, trimestrul III 1.621.000 lei, trimestrul 
IV 62.000 lei, ceva nu este ok acolo, prea mult umflat în trimestrul III poate că se justifică dar 
aici trebuiau niște discuții mult mai largi și de durată, ni le dați ieri și astăzi să le votăm, cresc 
iarăși cheltuielile cu 10 milioane de lei dintre care investițiile cu 4,1 milioane, adică 6 milioane 
aproape merg pe cheltuieli de funcționare, cheltuieli de bunuri/servicii foarte mult cresc 
cheltuielile acestea și pe investiție doar 4,1 milioane nu știu dacă greșesc atât am văzut pe lista 
de investiții creșteri de buget 2 milioane și jumătate și pe extrabuget 1.600.000 lei, foarte bine 
că, cresc am văzut gaz, asfaltare foarte bine dar pe cheltuielile care nu sunt pe investiții creșterea
este foarte mare, eu n u am avut timp să mă uit unde sunt toate cheltuielile acestea, nu am avut 
timp fizic și aici trebuia să vedem de ce au crescut atâta pe fiecare poziție în parte, există niște 
referate de necesitate, ce există aici, eu nu am putut să dau raport de avizare știu că este 
consultativ și dacă dau și dacă nu dau tot intră pe ordinea de zi, nu pot să dau raport de avizare 
pentru ceva care eu nu am avut timp să studiez, de abia m-am dumerit cu veniturile, dar tot 
rămân semn de întrebare la cheltuieli nu am studiat de loc, nu este în regulă să facem așa de pe o
zi pe alta plus că nu este singurul proiect de pe ordinea de zi, sunt mai multe care noi pe toate 
trebuia să le studiem, unde este transparența adică noi cei care trebuie să votăm nu prea știm 
despre ce este vorba pentru că nu ai timp fizic dacă cineva a avut bravo lui eu nu am avut timp și
am stat aseară până la ora 24,oo și le-am studiat, știți bine că ședințele extraordinare convocate 
de îndată conform Codului administrativ se convoacă în cazuri de forță majoră sau de maximă 
necesitate, care era marea problemă să fie astăzi și să nu fie marți și aveam timp mai mult să 
discutăm cu compartimentele?

Dna. consilier Dobrean Olga Ana –  întreabă, credeți că este nevoie de o amânare a
acestui proiect de hotărâre, pentru ca să studiem mai profund documentele atașate pentru astăzi?

Dl.  consilier  Buzilă  Victor  Sebastian  –  răspunde:  eu  nu  o  să  propun  amânarea
proiectului de hotărâre, dar o să mă abțin de la vot, eu nu pot să votez ceva ce nu am putut să
studiez.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – nu am avut timp să mă uit pe lista de investiții,
să ne explice cineva ce este modificat la lista de investiții, plus când am votat bugetul anul trecut
am spus că nu este bine ca la urmă la capacități și termene să scriem trimestrul I, II și III 2022,
care este termenul la fiecare lucrare așa scrie, partea aceasta este făcută în bătaie de joc, să
scriem măcar un singur trimestru nu așa de multe, sunt lucrări de exemplu de doi ani de zile
spun că, curge canalizarea în Mureș pe strada Stejarului, anul trecut a fost pus stație de pompare,
anul trecut am fost duși cu zăhărelul tor anul că este făcut proiectul, că nu este făcut proiectul,
nu s-a făcut nimic, anul acesta suntem deja în iulie s-a făcut ceva?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița -  răspunde: proiectul este făcut
și devizul de lucrări nu mai corespunde cu prețurile actuale de aceasta am și suplimentat după ce
o să fie aprobat bugetul imediat o să punem de SEAP lucrarea.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – exact același răspuns l-am primit și anul trecut
că proiectul este gata și imediat se apucă, a trecut exact un an de zile și acuma dvs. iară ați spus
același lucru.



Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – informează Consiliul Local al municipiului
Toplița, următoarele: am așteptat bugetul pe anul acesta, am alocat o sumă de bani, dacă aprobați
rectificarea bugetară, am pus 170.000 lei în martie și ați tăiat la 70.000 lei cu acești bani nu se
poate face.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric –  vă rog foarte frumos la următorul buget să nu
apară acolo trei trimestre, așa ceva nu există nicăieri.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – așa ați făcut și cu parcările ați
tăiat banii de la parcări și acum întrebați de ce nu le facem și cu stația de pompare la fel faceți.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – nu s-a tăiat nimic pentru că, comisia noastră a
aprobat, să-mi explice cineva cum se poate preda o lucrare în trei trimestre?

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – aici nu este vorba de predat în trei trimestre,
poate să fie 1,2 sau 3 noi am făcut nici în 1 nici în 2 noi o să facem în 3.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – trebuie scris termen de predare în noiembrie sau
decembrie, nu așa tot anul.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – în funcție de bani, în martie aveam 70.000
lei și am scris că poate în 1,2 sau 3.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – tot aud cum am tăiat noi sume din bugetul inițial,
vă reamintesc că banii aceia nu i-am dus acasă nici unul dintre noi, i-am pus la gaz și ni se
spunea că nu poate să facă firma care se ocupă de gaz lucrări mai mult de i milion lei, am avut
1.700.000 lei și nu ajung bine că acum am găsit alte sume, dar banii i-am pus la gaz și s-au
folosit la gaz, era vorba de niște priorități, trebuie și parcări și toate trebuie făcute, dar haideți să
facem ce este cel mai prioritar știți foarte bine că mai sunt încă 2 milioane lei la gaz.

Dna. consilier Dobrean Olga Ana – tot se aud zvonuri în oraș legat de zilele toplițene,
nu știu dacă există o vină a cuiva, se spune că noi nu am alocat bani pentru zilele toplițene, era o
paranteză vis-a-vis de buget.

Dl. consilier Man Călin Constantin – având în vedere că procedura pentru acest proiect
de hotărâre prevede ca noi să fim minim 12 consilieri.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – pentru rectificarea bugetară sunt necesare
9 voturi.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – în momentul de față este o situație paradoxală
foarte multe UAT-uri sunt în incapacitate de plată, prețurile au crescut unele și de 500 de ori,
problema este că noi trebuie să asigurăm secțiunea de funcționare este o obligativitate care aș
putea spune că este prima, în al doilea rând neplata unor contracte sau angajamente produce
majorări/penalizări care sunt imputabile, mai mult decât atât în decembrie în totdeauna asigurăm
echilibrarea bugetară prin rectificare în minus, iar a doua problemă nici o dată nu se poate face
plată un bănuț în plus pentru că sistemul nu permite, iar în al treilea rând școlile trebuie să facă
pregătirea de iarnă și începerea noului an școlar pentru că acestea sunt și elemente corelative
care generează cheltuieli și venituri mai mari pentru că toți banii de regulă îi punem în trimestrul
III că trebuie să-și pregătească școlile și tot în trimestrul III estimat și cofinanțarea la Spital deci
acestea au fost elemente deși le-am discutat  îmi pare rău că nu a fost mai repede numai că
situația de conjunctură nu a permis, acuma o să facem o dezbatere 2-3 zile foarte profundă cu
orice problemă tehnică, financiară, bugetară pe fiecare rectificare.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian –  eu înțeleg că sunt penalități în caz de neplată,
dar eu nu pot să cred că Primăria Toplița a făcut angajamente bugetare fără să aibă resurse, nu
cred pentru că este o problemă dacă s-a făcut așa ceva, repet, sunt probabil acolo foarte multe
lucruri care sunt justificate, trebuiau mai bine motivate și să avem timp să de motivăm inclusiv
de tipurile de cheltuieli așa avem la bunuri și servicii plus 3 milioane lei ce-i acolo eu nu știu,



așa dăm un cec în alb cumpărați ce vreți la bază trebuiau să fie niște referate de necesitate este
nevoie acolo, acolo, acolo, când să le vedem azi noapte, eu v-am spus o să mă abțin de la acest
proiect de hotărâre.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local cu votul a
5 consilieri pentru, 5 abțineri și 1 vot împotrivă amână acest proiect de hotărâre pentru ședința
următoare.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – ca să nu7 fie probleme ar trebui să facem încă o
ședință săptămâna viitoare avem timp în două zile să le discutăm chiar dacă dl. Neculai pleacă în
concediu cred că sunt și alte persoane cu care se poate discuta inclusiv cu dl. Rugină și cât de
repede să facem o altă ședință.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – eu plec în concediu iar fără viza CFP nu poate
pleca bugetul pe care doar eu o pot da, nimeni altceva, deci dacă până joi se face ședința sunt,
viza CFP nu se poate pune sub nici o formă.
  Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița –  consultă Consiliul Local în
vederea stabilirii următoarei ședințe, se hotărăște ca în data de 19 iulie 2022 – ora 8,oo să aibă
loc următoarea ședință de Consiliu Local.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – mai repet încă o dată avem 14 milioane de lei
în conturi disponibile la Trezorerie verificabile.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea însușirii documentației de dezlipire și
înscriere în Cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș, nr.3, înscris în
CF nr.57061 Toplița, nr. Cad. 57061.
Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă

proiectul cu votul a 11 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 129/2022.
3. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării listei cuprinzând solicitanții
îndreptățiți să primească în anul 2022 o locuință socială și de necesitate din fondul
locativ al municipiului Toplița, administrat de către Consiliul Local.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – este un proces verbal atașat acestui proiect
de hotărâre printre care pe lângă stabilirea priorităților de punctaj este la pct 4 transferul
”Casei Toplițene” din comuna Răstolița în municipiul Toplița pe domeniul public al UAT
și schimbarea destinației în locuință socială, să înțeleg că nu o să mai participăm nici o
dată la Festivalul Văii Mureșului de acum înainte?
Dl. Neculai Sterică – director executiv – răspunde: într-adevăr noi nu am mai cotizat și

nu mai  putem cotiza  la  acest  festival  din mai multe motive pentru  că au fost  discuții  și  cu
festivalul în ședința de buget inițial și cu zilele toplițene și atunci vrem să concentrăm și să
translăm totul către Toplița, în aceste condiții casa toplițeană care este acolo pentru că eu trec
zilnic pe lângă ea deja a început să dispară uși, geamuri, mai degrabă îi dăm o utilitate să o
trecem la locuințe sociale în care putem asigura un confort pentru o familie cu nevoi sociale
acute unde avem un braț de dosare în loc să scadă de la fiecare an tot crește, nu zic că ar rezolva
mare problemă dar totuși  inclusiv elementul de patrimoniu se va conserva și  va fi  gestionat
corespunzător, aceasta este propunerea noastră.

Dna. consilier Borș Andra Ramona – sunt perfect de acord cu mutarea acelei căsuțe pe
un teritoriu care aparține municipiului nostru mi se pare o idee foarte bună, însă mă abțin în
destinația alocată adică nu mi se pare de loc o idee bună să fir transformată în locuință socială
pentru că nu știm ce fel de familie ajunge acolo și atunci probabil dacă îi păstrăm o destinație
culturală la care ne mai putem gândi la destinația acestui spațiu poate-l folosim la evenimentele
din municipiul nostru. 

Dl. consilier Bodor Attila Bela -  la locuințele acestea ca destinație vorbim la punctajele



maxime se dau pentru familii cu studii și este posibilitatea și oportunitatea pentru o familie care
cât de cât nu se poate muta într-o zonă în care nu au ei locul acolo.

Dna.  consilier  Borș  Andra  Ramona  –  eu  înțeleg  dar  sunt  locuințe  care  au  special
această  destinație  încă  de  când  au  fost  concepute,  această  casă  a  fost  pentru  evenimente
culturale, nici nu mi se pare că ar oferi condiții proprii de locuit acolo.

Dl. Ciobanu Mihai – secretar general UAT – discuția vis-a-vis de relocarea construcției
respective și de funcționalizare în locuință socială este una oarecum adiacentă adică nu face
obiectul hotărârii de pe ordinea de zi, probabil că a fost o discuție în cadrul ședinței de comisiei
și a fost relevată în procesul verbal, nu hotărâm nimic față de construcția respectivă astăzi.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – această casă pentru că festivalul oricum se va
perima în timp eventualitatea consolidării evenimentului rămâne cu destinația aceasta dar s-a
luat în calcul inițial când s-a făcut casa dacă acest festival se cam perimează și cam în zona
aceasta este această locuință să treacă la muzeul toplițean, problema este că muzeului toplițean
nu i se dă nici o perspectivă până acum și atunci sunt niște elemente între a vedea unde este
alocarea corectă, să pierzi sau să se degradeze sau să conservi într-o formă patrimoniu.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – și eu sunt de acord nu neapărat
trebuie să stabilim acum destinația care o dăm dar putem să o schimbăm de câte ori  dorim
destinația, idea este că trebuie urgent să luăm măsura relocării pentru că eu am fost personal și
vă spun că nu are tavan a fost tăiat cu drujba, în fiecare an înainte să participăm la acest festival
înlocuiam un geam, o ușă, eu sunt de acord cu ce ați spus, dar trebuie relocată și să vă gândiți
unde?

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local
aprobă proiectul cu votul a 11 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 130/2022.

Următorul președinte de ședință este dna. consilier Dobrean Olga Ana.

           Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dna. consilier Dobrean Olga Ana 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 15.07.2022  .  

Topliţa, la 15.07.2022.

       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      SECRETAR GENERAL UAT,      
CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                      CIOBANU MIHAI 
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