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   Încheiat azi 14 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 15 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând 

motivat următorii consilieri: Ferencz Vlăduț Ionel, Negrea Gheorghe Alin, 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 HCL nr.72/2022 

privind aprobarea depunerii Proiectului ”Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 

multifuncționale din municipiul Toplița – lot 1” a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora. 

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

proiectul cu votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 156/2022. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.73/2022 privind 

aprobarea depunerii Proiectului ”Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 

multifuncționale din municipiul Toplița – lot 2” a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora. 

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

proiectul cu votul a 15 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 157/2022. 

 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 14.09.2022. 

 

Topliţa, la 14.09.2022. 

 
          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     SECRETAR GENERAL UAT,              

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL                                          CIOBANU MIHAI  
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