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Proces-verbal din 01.11.2022 
Încheiat cu ocazia celei de  treia sesiuni privind 

Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile și fundațiile 
cu activitate turistică din Municipiul Toplița pe anul 2022 

 

 

Comisia de evaluare numită prin Dispoziția Primarului nr. 552/2022 este compusă din: 

Nr.
Crt. 

Nume și prenume Rolul în cadrul comisiei de 
evaluare 

1. Pui Violeta Ionela Președinte 
2. Puscaș Andrea  Membru 
3. Pop Eugenia Membru 
4. Hosszu Gabriela Paulina Membru  
5. Iacob Ancuța Cosmina Secretar 
  

Doamna Pușcaș Andrea, membru în comisia de evaluare în cadrul „Programului anual 
de colaborare a Municipiului Toplița, județul Harghita, cu asociațiile și fundațiile cu 
activitate turistică din Municipiul Toplița„ pe anul 2022, având cererea de acordare concediu 
pentru evenimente deosebite în familie (deces în familie), înregistrată la Secretariatul Mun. 
Toplița cu nr. 36.415/28.10.2022, din care reiese faptul că în data de 01.11.2022 este în 
concediu, a fost înlocuită de membrul suplent Tompea Mircea Răzvan, conform Dispoziției 
Primarului nr. 552/2022. 

I. Chestiuni prealabile: Înregistrarea audio-video se va efectua cu respectarea normelor 
prevăzute de Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 

II. Comisia constituită conform Dispoziției primarului UATM Toplița nr. 
552/25.07.2022 emisă cu referire la constituirea comisiei, membrilor comisiei și a atribuțiilor 
comisiei conform art. 27 și 28 din Legea nr. 350/2005, Legea nr. 98/2016, OG nr. 51/1998, pct. 
19 din Ghidul anexa 2 aprobat prin HCL nr. 115/2022, va proceda la evaluarea/analizarea 
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dosarelor depuse pentru Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile și 
fundațiile cu activitate turistică din Municipiul Toplița pe anul 2022. 

III. Ca urmare a verificării depunerii eventualelor dosare pentru programul anterior 
amintit atât la Biroul Secretariat, cât și la Biroul Unic din cadrul UATM Toplița, până la 
data limită de 27.10.2022, ora 12, astfel cum rezultă din anunțul de participare publicat pe pagina 
Primăriei Municipiului Toplița la secțiunea: Informații Publice – Apeluri Proiecte, se constată că 
nu s-a depus nici un dosar pentru Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița cu 
asociațiile și fundațiile cu activitate turistică din Municipiul Toplița pe anul 2022. Motiv pentru 
care, se declară încheiată procedura de evaluare/analizare dosare, ca urmare a nedepunerii 
niciunui dosar. 
 

Prezentul proces-verbal a fost încheiat azi, 01.11.2022 la Sediul Primăriei Municipiului 
Toplița, Sala de Ședințe, într-un singur exemplar original care conține 2 pagini.  

 
 

COMISIA,  
 
Pui Violeta Ionela – Președinte ..................................................................................................... 

Hosszu Gabriela – Membru ........................................................................................................ 

Pop Eugenia – Membru .............................................................................................................. 

Tompea Mircea Răzvan  - Membru supleant .............................................................................. 

Iacob Ancuța Cosmina – Secretar .................................................................................................. 


