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   Încheiat azi 6 Septembrie 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 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 12 consilieri din totalul de 17 validaţi, 

lipsând motivat următorii consilieri: Bodor Attila Bela, Buzilă Victor Sebastian, Ferencz 

Vlăduț Ionel, Macarie Olimpiu Marius, Mare Gabriela Laura, dl. consilier Vodă Marc Ioan 

Andrei a participat on-line. 
 

În continuare are cuvântul dl. consilier Kondratovici Ionel – președintele ședinței.  
 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.96/2022 referitoare la aprobarea participării în cadrul 

proiectului ”Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița, str. 

Avram Iancu, nr.9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componența C10 – fondul local, Obiectul de 

investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri. 

 Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, toate cele 10 stații de încărcare acolo se 

fac, în strada Avram Iancu, nr.9, conform hotărârii așa reiese de aici?  

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții -  răspunde: acesta este primul proiect depus pe 

PNRR, locuințele sociale pe str. Libertății, când am depus cererea aceasta ni s-au prealocat 10 

stații de încărcare electrice, în momentul în care am depus cererea ni s-au prealocat 10 stații pentru 

tot orașul în diverse locații, aceste 10 stații sunt în 6 locații mai bine zis, acuma modificăm 

hotărârea pentru că în hotărâre nu s-a scris articol clar că s-au prealocat aceste stații, dar în 

hotărârea trecută scrie clar și în anexă și în cererea de finanțare unde sunt acele stații, deci 

concluzia este că nu se pun 10 stații de încărcare în strada  Avram Iancu, nr.9. 

 Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – eu din fraza respectivă așa înțeleg, trebuie 

completată hotărârea. 

Dna. Bajko Krisztina – consilier juridic – acesta este titlul proiectului construire locuințe 

nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița, strada Avram Iancu, nr.9. 
 

 



 

 

Dl. Urzică Dumitru – șef birou investiții – așa a fost depusă cererea de finanțare dar 

PNRR-ul funcționează la prima cerere de finanțare vrem nu vrem ni se pre-alocă 10 stații de 

încărcare. 

Dl. Ciobanu Mihai – secretear general UAT – modificarea pe care dvs. o aveți în 

momentul de față nu spune absolut de loc în articol că cele 10 stații sunt în locația Avram Iancu, 

nr.9, spune că, Consiliul Local este de acord cu faptul de a aloca spațiile pentru amplasarea 

respectivelor stații de încărcare electrice, atâta tot. 

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă 

proiectul cu votul a 12 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 154/2022. 

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Toplița a 

suprafeței de1258 mp., rezultată din măsurători, reprezentând spații de parcare, 

spații verzi și două construcții – magazii de lemne, situată pe str. Cerbului, conform 

planului de situație întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba Attila. 

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă 

proiectul cu votul a 11 consilieri pentru, se abține de la vot dl. consilier Szabo Coloman Emeric 

şi adoptă Hotărârea nr. 155/2022. 

 

 Următorul președinte de ședință este dl. consilier Kondratovici Ionel. 

 

           Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Kondratovici Ionel 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 06.09.2022. 
 

Topliţa, la 06.09.2022. 
 

 

 

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                   SECRETAR GENERAL UAT,              

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                 CIOBANU MIHAI  
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