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 Încheiat  azi 19 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 3 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 14 consilieri din totalul de 17 validaţi,
lipsând motivat  următorii  consilieri:  Coman Ionel; Ferencz Vlăduț Ionel și  Tudor Ionela, dl.
consilier Vodă Marc Ioan Andrei a participat on-line.

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   –     ședința trecută am solicitat niște lămuriri legate și
de venituri și de cheltuieli am mai discutat cu dl. Neculai ieri, am sunat la biroul impozite și taxe
dna. Pricopi era în concediu  și nu mi-a putut da niște sume, eu am o problemă cu veniturile din
amenzi care le prognozasem  undeva la 550 mii lei și acum spunem că încasăm 3 milioane lei,
adică o creștere de 600%, din punctul meu de vedere este mult prea mult aici, eu așteptam acum
în raportul de specialitate să am niște cifre adică, atât este suma restanțelor din amenzi, s-au
făcut 500 de popriri pe conturi, 700 de popriri pe salarii, pe pensii, preconizăm, nu avem așa
ceva, o prognoză cât încasezi pe ceva concret, știm că foarte multe din amenzi se transformă în
muncă în folosul comunității pentru că mulți nu au de unde, din punctul meu de vedere este mult
prea exagerat aici și mă așteptam de asemenea la cheltuieli și am vorbit clar în ședința trecută să
avem și niște rapoarte de necesitate sau niște adrese de la compartimente ne trebuie bani în plus
pentru  ....  m-am  uitat  la  o  rectificare  bugetară  la  Odorheiu  Secuiesc  extraordinar  de  bine
fundamentată cu adrese de la fiecare compartiment, trebuie să mai facem o parcare, trebuie să
mai facem în plus față de bugetul inițial, aici noi avem niște sume globale care nu știm unde
merg, nu știm merg acolo, dincolo noi votăm și apoi se fac ce se fac, noi nu știm, nu cred că este
ok așa, știu că este important să treacă bugetul trebuie plătite, sunt lucrări care trebuie începute,
nu pot să cred că sunt lucrări care au fost făcute nebugetate, dar trebuie făcute de acuma, eu atâta
propunere am să tăiem 1 milion de la amenzi și automat atunci trebuie și de la  cheltuieli  1
milion nu știu de unde de la bunuri și servicii, de undeva trebuie tăiat, nu avem cum să încasăm
3 milioane de lei din amenzi în condițiile în care încasam 500.000 lei până acum, hai să încasăm



2  milioane  de  lei,  dar  ar  fi  extraordinar  să  încasăm  3  milioane  de  lei,  deci  aceasta  este
propunerea mea să tăiem 1 milion de lei de la venituri de la amenzi și de la cheltuieli de undeva
de la bunuri și servicii.

Dl.  Neculai  Sterică  –  director executiv  –  explică  Consiliului  Local  al  municipiului
Toplița, următoarele: din discuțiile anterioare am prezentat condiționalitățile și fenomenul nr.1 a
fost gazul, deci 2 milioane lei trebuie neapărat să pun la gaz, a asigura 2 milioane lei la gaz
presupune să iau din secțiunea de funcționare, secțiunea de funcționare poate fi coroborată cu
secțiunea  de  dezvoltare  doar  dacă  o  îndestulezi,  în  condițiile  date  îndestularea  într-adevăr
înseamnă dimensiunea care i-am dat-o noi, sunt de acord că trebuia biroul investiții – achiziții să
fundamenteze cu referate și sunt convins că există, mai mult decât atât îmi pare rău că dna.
Pricopie este în concediu pentru că noi am trimis în aprilie în valoare de 80.000 lei comunicări
către  absolut  toată  populația  din  Toplița  atât  în  ceea  ce  privește  impozite  și  taxe  locale  cât
sancțiuni și creanțe restante, în baza acestor comunicări noi suntem obligați să ne luăm măsuri
care pot fi peste medie sau sub medie nu există o proiecție sau o prognoză care să fie perfectă
cum  am  vorbit  mai  înainte,  eu  doar  atât  pot  să  spun  că  toate  acestea  s-au  făcut  în  baza
condiționalităților trecute în raportul de specialitate, mai mult decât atât am spus că până în
decembrie mai pot fi 4-5 rectificări bugetare din care calibrarea este obligatorie la venituri și
cheltuieli, vom vedea după septembrie dacă estimarea este aproape de realitate sau poate a fost
prea optimistă dar deocamdată nu știm, părerea mea că în urma comunicărilor  și a  sumelor
investite suntem obligați să le luăm în considerare la dimensiunea care o așteptăm.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – tot legat de amenzi, s-au trimis într-adevăr foarte
multe  titluri  executorii/somații  în  aprilie  dar  execuția  bugetară  la  30.06.2022  spune  că  am
încasat pe amenzi total 359.000 lei în 6 luni și acum vrem în următoarele 6 luni să mai încasăm
2.700.000 lei  nu cred  că  se  poate  așa  ceva,  este  foarte  important  să  fie  sume la  gaz  avem
rectificarea de 10 milioane lei din care 2 milioane sunt fondurile europene, mai rămân 8 milione
lei, punem 2 milioane lei la gaz acum, la asfaltare iarăși este important să se termine asfaltarea
aceea,  din  punctul  meu de vedere și  acolo dacă tăiem 1 milion lei  rămân 7 milioane lei,  7
milioane  ajung și  pentru  asfaltare  și  pentru  investițiile  care  le  avem,  deci  avem rectificarea
bugetară de 10 milioane lei, 2 milioane mai puțin sunt fonduri europene nu ne mai legăm de ele
rămân 8 milioane lei venituri în plus care merg și pe investiții și pe funcționare, asta am spus
dacă tăiem din 8 milioane 1 milion din veniturile de la amenzi rămân 7 milioane lei care cred că
ajung și astea pentru că astfel o să ne trezim în septembrie/octombrie că trebuie să facem o
rectificare negativă și o să trebuiască să tăiem de la niște cheltuieli  care poate nu vroiam să
tăiem dar între timp noi am cheltuit banii undeva, poate fi o rectificare negativă mai mult ca
sigur pentru că aici nu se poate încasa atât, eu nu cred că afectează nici asfaltarea, nici gazul.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – precizează faptul că, asfaltarea
este din extrabuget nu putem să discutăm de asfaltare, faceți o propunere de unde tăiem acel
milion de lei că de la asfaltare este exclus nu se poate.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – dl. Neculai a spus că, nu putem să punem sume
la investiții dacă nu avem în primul rând bani pentru funcționare, dacă nu tăiem acum o să tăiem
oricum în septembrie sau octombrie dar până atunci noi s-ar pitea să ne băgăm în niște cheltuieli
care erau necesare altundeva și trebuie să funcționăm până în decembrie nu până în septembrie
sau octombrie.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița –  în septembrie au rămas bani
necheltuiți și de acest fapt se făcea și rectificarea negativă, acolo reglam pentru că nu avem de
unde să știm ce se întâmplă până în toamnă.



Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – de fiecare dată dl. Neculai foarte bine spunea că
trebuie să aplicăm principiul prudenței, dacă dvs. credeți că principiul prudenței aici înseamnă
din încasări de 350.000 lei în 6 luni că o să avem încasări de 3 milioane lei încă 2.700.000 lei în
următoarele 6 luni eu nu cred că este principiul prudenței de loc, eu cred că efectiv rectificarea s-
a făcut invers, adică care sunt toate cheltuielile pe care trebuie să le facem și atunci haideți să
facem  și  veniturile  să  fie  tot  atât,  ar  fi  extraordinar  să  funcționeze  așa,  din  păcate  nu
funcționează așa.

Dl. Neculai Sterică – director executiv – noi am mai avut o discuție anterioară în care
pur și simplu în momentul când trimiți titluri executorii, decizii, înștiințări, somații ele își produc
efectul  de regulă  după 45-60 de  zile,  noi  le-am trimis  în aprilie,  ele vor  veni  ca  factori  de
corecție de abia din iulie de acea am pus acel vârf care și eu sunt de acord ca este posibil să nu
fie, dar eu sunt obligat pentru că am câteva instrumente legale inclusiv bugetul mă obligă dacă
trebuie să plătesc un ban și nu îl am în cont este imposibil de plătit pentru că nu mă lasă sistemul
să-l încarc, nu mai spun corecțiile de calibrare, dar acuma eu am spus condiționalitățile care sunt
în dimensionarea bugetară deci nu văd nici un pericol nici dacă este mai mult pericolul este mai
mare dacă este mai puțin pentru că este un grafic de plăți cu Delgaz-ul și în 20-30 iulie este un
maxim de plată în care fără aceste 2 milioane lei nu putem realiza.

Dl.  consilier  Man Călin  Constantin  –  încă  de  la  început  vreau  să  vă  spun  că  am
participat la discuțiile legate de bugetul municipalității și am militat pentru achiziționarea acelui
transformator pentru injecția de putere din Stațiunea Banffy care astăzi în proiectul de hotărâre îl
văd diminuat cu suma de 110.000 lei îi solicit d-lui. Urzică sau Neculai să ne spună dacă la baza
acestei diminuări sunt și documente, adică care au fost motivele exacte pentru care s-a făcut
această diminuare?

Dl. Urzică Dumitru – șef  birou investiții  –  răspunde: motivul  exact  este că noi  am
supradimensionat la 500.000 lei un transformator pe 400 kW, proiectul este în lucru la Electrică,
chiar acum am fost din două locații să fixeze una pentru a putea fi amplasat și mi-au spus că un
transformator  de  400  kW poate  să  fie  până  în  330.000-350.000  lei  plus  Tva,  de  acea  am
diminuat acea poziție.

Dl. consilier Man Călin Constantin – dacă îmi aduc eu bine aminte în 31 ianuarie sunt
și colegi de față care pot să confirme acest lucru am solicitat în prima fază un transformator de
800 kW la aprobarea bugetului l-am regăsit la 400 kW pentru că el trebuie să asigure necesarul
pentru întreaga zonă nu doar pentru o anumită parte a Stațiunii, mi se pare puțin incorect ca să
venim după trei luni sau cât au trecut de la adoptarea bugetului să găsim de fapt că el are o
putere mai mică am înțeles.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – răspunde: nu, el are aceeași putere, când s-a
aprobat bugetul în luna martie avea tot 400 kW putere dacă vă uitați atent.

Dl. consilier Man Călin Constantin – în discuțiile primare era vorba de 800 kW. În al
doilea rând, în lista de investiții finanțată de la extrabuget la poziția nr.8 în bugetul aprobat în
martie avem: lucrări reparații sistem de încălzire cu panouri solare Centrul SPA în municipiul
Toplița pentru care au fost alocați 50.000 lei, în proiectul de hotărâre de astăzi găsim aceeași
poziție  8 modificată  și  dau citire:   lucrări  de reparații  sistem de încălzire cu panouri  solare
Centrul SPA Toplița, achiziție ventilatoare CTA și schimbător de căldură suplimentată cu suma
de 210.000 lei, deci practic ați făcut o modificare a textului și a listei deja aprobate în data de 8
martie, vreau să știu motivele pentru care ați făcut acest lucru?

Dl.  Urzică  Dumitru  –  șef  birou  investiții  –  răspunde:  acel  sistem  cu  panouri
fotovoltaice ca să funcționeze la parametri și  să nu cheltuim o tonă de peleți/zi trebuie să îl
punem în funcțiune, pentru aceasta avem nevoie de pompe de căldură, de ventilatoare la CTA și



de pus el în funcțiune, avem un deviz pentru toată lucrarea aceasta de 260.000 lei aproximativ
cu Tva cu tot, poziție nouă nu prea se poate dar se poate în aceeași poziție să adăugăm cuvinte
atâta timp cât ne permite legea să ne încadrăm într-o încredințare directă.

Dl. consilier Man Călin Constantin – cam același lucru s-a întâmplat și anul trecut și la
prima rectificare bugetară și la a doua și o parte din pozițiile pe care le-ați suplimentat au fost tot
așa adăugate, din punctul mei de vedere nu este normal și legal, dacă dvs. îmi arătați acel articol
de lege care spune că poți să adaugi la lista de investiții inițială și altceva eu cu mare drag votez
rectificarea bugetară altfel din punctul meu de vedere chestiunea aceasta nu se susține.

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  aș dori să intervin strict la poziția
aceasta, inițial era reparații sistem solar tot cea ce se schimbă acolo sunt piese de schimb, noi am
modificat ca să fim transparenți în cea ce se achiziționează dar fiindcă s-a majorat suma dacă era
reparații  sistem solar  sunt  incluse panouri,  țevi,  schimbătoare de căldură,  ventilatoare,  într-o
primă fază  la  început  de an era  vorba să schimbăm tubulatura și  schimbătoarele de căldură
acuma ca să fie puse în funcțiune mai sunt nevoie de niște piese, acele schimbătoare de căldură
care inițial au fost subdimensionate practic ce este acuma montat nu face față nici măcar să
încălzească jacuzzi tot sistemul acela de patruzeci și ceva de panouri solare intră în avarie la ora
9,oo dimineața din cauză că dea lungul anilor a funcționat pa avarii, mai mult nu a funcționat
pentru că în avarie se oprește îs arse toate garniturile, țevile tot ce este acolo dacă vreți putem
face o vizită împreună, ventilatoarele la acel CTA nu ține doar de sistemul de panouri solare,
unul în plină iarnă a cedat, printr-o cârpeală și schimbare de rulmenți a fost pus în funcțiune,
acel  CTA are 4 ventilatoare  toate  4 sunt  în stare de avarie,  dacă  este căzut  unul SPA-ul se
închide, practic toată majorarea aceasta de sumă la SPA s-a făcut cu completarea în denumire
dacă vreți puteți să scoateți din completare dar am vrut să știți ce se cumpără acolo, repet puteți
veni la fața locului și să vedeți despre ce este vorba.

Ing.  Olariu Dumitru –  primarul  municipiului  Toplița  -    precizează faptul  că,  un
ventilator costă în jur de 40.000 lei și sunt 4.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu nu cred că este vorba aici de utilitate nimeni
nu  contestă  utilitatea  dar  trebuie  făcută  într-adevăr,  pornind  de  la  legalitate  ați  spus  d-le.
administrator că inițial s-a vrut doar repararea sistemului de încălzire ulterior că ar trebui și
schimbătorul de căldură, foarte bine probabil că o să dea randament mult mai bun, spunea și dl.
consilier Man de legalitate eu cred că nu putem să adăugăm chiar după virgulă alte achiziții,
putem din octombrie.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – la această rectificare bugetară de astăzi am
pus niște bani și am adăugat la o poziție niște explicații, puteam să nu adăugăm așa cum a spus
și dl.  Rugină nimic, dar pentru transparență am adăugat, puteam să nu adăugăm nimic, doar
bani.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian –  înseamnă că a greșit dl. Rugină când a spus că
inițial  s-a vrut  doar reparații  încălzire sistem panouri  solare și  apoi ne-am gândit  că trebuie
schimbate și schimbătoarele de căldură?

Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  sistemul de panouri solare este un
ansamblu nu sunt doar tuburile  respective din ce știu eu,  sunt tuburile,  este tubulatura, sunt
schimbătoarele  de  căldură,  este  CTA-ul  și  restul  de instalație  care  o  menține  din  partea  de
panouri solare, partea de panouri solare s-a adăugat aici în poziția aceasta ca și valoare dar și ca
și explicați puteți să scoateți explicațiile că mai trebuie să cumpărăm niște piese de schimb și
automat la acea poziție de reparații panouri solare s-au adăugat: schimbătoarele de căldură și
ventilatoarele la CTA este un ansamblu,  am avut discuții  interminabile în Primărie și  ne-am
sfătuit și cu alte instituții ce înseamnă piese de schimb și ce înseamnă achiziție de un obiect care



nu este piesă de schimb, piesa de schimb intră într-un ansamblu. Foarte bine că ridică întrebări
tocmai  din  cauza  aceasta  punem  acolo  pentru  că  se  poate  băga  sub  preș,  majora  suma  și
schimbat două vorbe, eu zic că este bine să rămână acolo pentru că nu s-a adăugat poziție  doar
s-au adus niște explicații, dacă vreți puteți scoate din poziție denumirile respective dar aș aprecia
dacă cineva vede că nu încercăm să punem niște sume fără explicații și repet cine vrea să vină la
fața locului oricând la orice oră pentru ca să vadă despre ce este vorba, repet este un ansamblu
de piese de schimb. Și acasă când am cumpărat sistemul panouri solare a fost la fel, panou solar,
tubulatură, computer, schimbător de căldură, boiler și tot ce ține acolo.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian –  și de ce nu a fost în prima fază toată explicația?
Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – pentru că în prima fază în luna martie nu a

fost adus ventilatorul, este foarte simplu, nu s-a stricat unul din cele 4 ventilatoare?
Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public –  explică, vă dați seama că tot acel

sistem de tubulatură care este pus acolo de acea vă spun puteți veni cu mine și ne urcăm pe
acoperiș tot sistemul de tubulatură care este la cele patruzeci și ceva de panouri solare este pus
eronat și spun lucru acesta din cea ce m-am sfătuit cu o grămadă de specialiști în panouri solare
pentru că nici eu nu am crezut, sunt puse tuburi flexibile între panouri este penibil acelea nu se
pot aerisi sub nici o formă, într-o prima fază era vorba că luăm niște tubulatură pe marginea
SPA-ului nu cele de sus de la panouri plus un schimbător de căldură, nu ai cum să aerisești sunt
niște  legi  simple  ale  fizicii,  se  schimbă  tubulatura,  se  schimbă  schimbătoarele  de  căldură
dimensionate să ducă cel puțin la nivel teoretic să ducă bazinul din interior și ventilatoarele care
au apărut după rectificarea bugetară, avem avertizări de la cei care se ocupă de întreținere de 4
luni de zile, rămânem fără ventilator, o comandă de ventilator durează 3 luni de zile pentru un
ventilator, dacă s-a dus acela este clar închidem SPA-ul pentru că este legat și de centrală, nu
mai vorbim despre centrală pentru că despre ea vom avea o altă discuție într-o altă ședință, sper
să nu cedeze cu totul.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – eu vreau doar ca să mă lămuresc ca să știu cum
să votez  trebuie  să mă lămuresc asupra  unor  aspecte,  eu  sunt de acord cu cea  ce spune dl.
consilier Buzilă legat de acea umflată estimare la amenzi, îl întreb pe dl. Neculai dacă nu este
pur și simplu o chestiune tehnică de a prinde în buget sume care să echilibreze venituri/cheltuieli
etc., în al doilea rând dacă există vreun impediment sau legat de acele rectificări negative pentru
că eu știu să s-au făcut și în anii trecuți?

Dl. Neculai Sterică – director executiv –  răspunde: în fiecare an au existat rectificări
bugetare de regulă ultima rectificare bugetară de calibrare cum îi zicem noi este în decembrie,
dar pentru acea în condițiile în care veniturile, cheltuielile  depășesc dimensiunea bugetată la
venituri poate fi făcută rectificare pozitivă sau când faci o rectificare pentru viramente mă refer
la cheltuieli poți să faci și o calibrare a veniturilor, până în decembrie poți să faci 3-4 calibrări
nimeni nu te oprește, dar v-am spus care a fost considerentul luat la proiectul acestui buget
pentru că noi am emis în aprilie înștiințări, comunicări, absolut totul în valoare de 80.000 lei am
dat numai pentru cheltuielile poștale și de emitere care ne obligă să avem această proiecție care
noi am estimat că numai în trimestrul III își va produce efectul, poate este prea optimistă, nu este
proiecție perfectă nici o dată.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – eu aceasta am întrebat dacă este perfect legal
să existe acea rectificare negativă dacă cum spunea dl. Buzilă fiecare compartiment ar fi trebuit
să justifice nu știu ce achiziții ce urmează să le facă prin referate de necesitate sau prinse în
rapoarte de specialitate dar totuși la aceste cheltuieli sunt prinse în buget la capitole specifice pe
fiecare segment, ele nu pot ieși de acolo din capitolul respectiv.



Dl. Neculai Sterică – director executiv – o să cer anexă la fiecare rectificare care o voi
pune la raportul de specialitate, mai mult decât atât pentru a asigura un confort pentru d-nii.
consilier am spus nici o plată nu se poate face dacă nu există bani, deci dacă nu ai un bănuț
sistemul Forexebug nu te lasă să emiți un ordin de plată, este imposibil, mai mult decât atât
această echilibrare / rectificare în care se face calibrarea veniturilor de regulă negativă nu a fost
an să nu o facem între 10 și  20 decembrie pentru că în primul rând instituțiile  școlare este
imposibil și nici o dată nu au fost apropiați de proiecția pe care o fac la început de an sau pe
timpul anului pentru că dacă banii nu sunt cheltuiți la ultimul bănuț ei se trimit înapoi la bugetul
de stat și acea echilibrare are rolul de a îndestula într-o formă mulțumitoare.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – are dreptate dl. consilier Macarie sunt 
cheltuielile pe tipuri în buget așa le votăm, dar avem exp. bunuri și servicii suma X nu știm pe 
ce merge bunuri și servicii cum se împart, noi nu știm, v-am spus aseară am dat la Primăria 
Odorhei aceia știu consilierii când votează,  au referate de necesitate lângă ei și zice la bunuri și 
servicii intră și se cumpără: 1,2,3, noi nu avem așa ceva, noi nu știm unde merg, este necesar, 
nu-i necesar, noi votăm un cec în alb cumpărați ce vreți din ei, asta votăm noi și referitor la 
rectificare negativă nu prea țin eu minte să fi avut noi rectificări negative că doar am ieșit pe 
eventual pe reglări de două/trei poziții, pentru că tot am ieșit pe excedent, acum să dea 
dumnezeu după cum a spus dl. Neculai să ieșim bine să încasăm eu nu cred nici o dată că o să 
încasăm 3 milioane de lei după ce am încasat cu toate somațiile trimise și titluri executorii nu o 
să încasăm banii aceștia și categoric o să trebuiască să tăiem de undeva, o să trebuiască să tăiem 
din cheltuieli aceasta era propunerea mea să tăiem de acum 1 milion lei de la venituri și 
cheltuieli și nu mai avem probleme mai târziu și cheltuim doar ce ne permitem nu ce nu ne 
permitem, eu știu spune dl. Neculai că nu se poate mai mult decât prevede bugetul, așa este, dar 
dacă noi acuma prevedem 1 milion în plus la bunuri și servicii și poate cumpărăm și ne trezim în
noiembrie că nu mai sunt banii aceia 1 milion de lei atunci o să tăiem de altundeva, bunuri și 
servicii sunt luate și tăiem de altundeva, nu știu, de la școli de undeva pentru că trebuie să-i 
tăiem ca să echilibrăm, despre aceasta este vorba.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – eu îmi mențin părerea mea pe care am spus-o la
toate ședințele de până acuma nu există așa ceva termen de punere în funcțiune trei trimestre nu
există așa ceva, să punem un trimestru, o lună exactă, plus de acea nu pot să fiu de acord cu un
buget  unde  scrie  că  lucrări  de  asfaltare  străzi,  Văii,  Dealului,  Lungă,  Mesteacănului,  1
Decembrie 1918, Murelor, etc., nu știm noi cine hotărăște pe care stradă cât se face, noi votăm
aici o supă și după aceea nu mai știm despre ce este vorba, cât se face pe fiecare stradă în parte.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița -  răspunde: există un proiect și
așa sunt trecute toate străzile.

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – explică Consiliului Local: bineînțeles că în
luna mai ați votat lista de investiții în forma aceasta la momentul respectiv nu ați avut nimic de
comentat, atunci a fost bine acum nu este bine, la termeni PIF nu pot să pun atâta timp cât nu
știu când se termină, exp. gazul puteam să-l pun anul viitor în noiembrie când el ar putea să se
termine anul acesta? Legat de panouri solare nu pot să scriu trimestrul unu, doi sau trei până nu
știu acuma alocăm niște bani s-ar putea să terminăm în semestrul acesta dacă alocăm bani, dacă
nu s-ar putea să nu-l rezolvăm nici anul acesta, nu pot să-mi asum o dată, dar pentru liniștea dvs.
când mai avem o listă de investiții coloane cu PIF o putem scoate afară.

Dl.  consilier Calinovici  Mihai  Achim –  solicită  să se  repete  din  nou amendamentul
pentru ca să fim toți în clar.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – propune: să se diminueze veniturile cu 1 milion
de lei de la amenzi și cheltuielile de la bunuri și servicii tot cu 1 milion de lei.



Se  supune  amendamentul  d-lui.  consilier  Buzilă  Victor  Sebastian  cu  9  voturi  pentru,
împotrivă: Borș Andra Ramona; Macarie Olimpiu Marius și Negrea Gheorghe Alin, se abțin de
la vot: Kondratovici Ionel și Vodă Marc Ioan Andrei.

Nemaifiind alte dicuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă
proiectul  cu votul  a  12 consilieri  pentru,  se  abțin  de la  vot  următorii  consilieri:  Man Călin
Constantin; Negrea Gheorghe Alin şi adoptă Hotărârea nr. 131/2022.

2. Proiect de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri,
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul  Toplița,
strada Izvoarelor, bl.C, sc.2, ap.9, către Ujică Constantin, în calitate de titular al
contractului de închiriere nr.1.059/31.01.2011.
Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă

proiectul cu votul a 14 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 130/2022.
3. Proiect de hotărâre privind propunerea vânzării locuinței pentru tineri,
construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul  Toplița,
strada Izvoarelor, bl.C, sc.1, ap.17, către Pui Simina-Maria, în calitate de titular al
contractului de închiriere nr.9.327/06.05.2020.
Nefiind  obiecțiuni,  se  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  Consiliul  Local  aprobă

proiectul cu votul a 14 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 132/2022.

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 19.07.2022  .  

Topliţa, la 19.07.2022.

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