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Încheiat azi 30 Iulie 2021, cu ocazia desfăşurăriişedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Topliţa.

Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei
conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), 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.

În continuaresupune la vot Procesul verbal nr.11/15.07.2021 care este aprobat în unanimitate de
voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței pe care sunt incluse 5 proiecte de hotărâri,
- Prezentareanotei de rectificare nr. 22713/21.07.2021 a unei erori materiale, de redactare a Hotărârii

Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea  bugetului general al Municipiului Toplita  pentru anul 2021;
- Prezentarea Raportului Direcției de Asistență Socială nr. 22479/20.07.2021 privind

activitatea
asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului 2021 și pct.Diverse, care este aprobată în
unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominalşi constată că sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând
motivat următorul consilier: Bodor Attila Bela.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – precizează următoarele: am aprobat așa cum este
specificat în procesul verbal referitor la o hotărâre de Consiliu Local pe care am revocat-o ulterior și am
întrebat la vremea respectivă dacă ne-am dat seama de problema respectivă, dl. secretar ne-a spus da
pentru că ne-a înștiințat nimeni, iar pe email am primit înștiințare că ne-a informat Prefectura - HCL
privind rectificare bugetară, propune să fim mai atenți pe viitor, sar putea ca altă dată să nu vă mai
credem.

Dl. Ciobanu Mihai Iulian secretar general UAT – răspunde dlui. consilier Buzilă: la
momentul când m-am exprimat de aceea manieră și în continuare reafirm aceeași, am reanalizat
proiectul respectiv și am ajuns la concluzia că trebuie revocată, între timp și Prefectura a trimis adresă în
acest sens, să știți că noi cu Prefectura purtăm discuții zilnic, dacă Prefectura nu a trimis la acel moment
adresă oficială este problema instituției respective, ei pot trimite o adresă de revocare a unei hotărâri și
la 7 luni diferență, între timp putem să o facem noi.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – noi am avut ședință în data de 15 iunie, Prefectura a
trimis adresa în data de 13 și sunt convins că înainte de adresa inițială vă înștiințează și telefonic.

Dl. Ciobanu Mihai Iulian secretar general UAT – răspunde: din păcate nu face chestiunea
aceasta, ne-am trezit că la câteva luni vis-a-vis de o hotărâre au venit cu propunerea revocării unei
hotărâri.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – întreabă dacă la procesul de votare se poate afișa și
numele fiecărui consilier ca să nu fie nici un fel de problemă.

Dl. Ciobanu Mihai Iulian secretar general UAT - răspunde: la procesul verbal este 17 din 17
nu știu ce discuții ar putea să mai fie.



Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – propune ca pentru viitor dacă păstrăm sistemul
respectiv de vot ca și operatorul să aibă microfon să ne poată anunța.

În continuare are cuvântul dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu – președintele ședinței.
1. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului – teren în suprafață totală de 56 mp.,

înscris în CF nr. 50622 Toplița (Nr. CF vechi: 8081 Toplița), nr. topografic 175/1, situat în
municipiul Toplița, str. Cerbului bl. I,  imobil ce reprezintă teren aferent blocului de locuit,  din
proprietatea Statului Român – cu drept de administrare operativă în favoarea Consiliului Local
al orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a
Consiliului Local al municipiului Toplița.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 120/2021.

2.Proiect de hotărâre privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8
bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate
între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul
IX , litera ,, h,, din contract.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – întreabă, pășunile respective oare sunt băgate la APIA,
ca să nu fim noi răspunzători.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Szabo: din
câte știm noi nu, dacă dvs. aprobați rezilierea contractului pe motivul pe care îl cunoașteți, adică
nerespectarea clauzei din contract, adică neplată, noi înștiințăm legal APIA că s-a reziliat contractul și
motivul, dacă se întrerupe contractul ei hotărăsc, dacă a primit banii și modul în care îi va restitui.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – în Contractul de închiriere scrie undeva că încetarea
contractului la neplata termenelor stabilite prin contract a chiriei și a penalităților datorate până la
sfârșitul anului calendaristic, datorii sunt încă din 2019-2020-2021, de ce nu s-a reziliat mai repede
contractul?

Dl. Pășcan Dumitru – șef serviciu agricol – răspunde dlui. consilier Buzilă: o parte din plăți
s-a făcut în 2020 cu toate că ei au întârziat, o parte din plăți s-a făcut pentru concesiune, o parte s-a făcut
la biroul taxe și impozite. Noi am discutat în nenumărate rânduri cu ei, ne-au promis că o să plătească,
au dat anumite sume pe rând, la un moment dat în urma notificărilor pe care le-am făcut ei nu au mai
răspuns la telefon și atunci am hotărât să reziliem contractul, o mare parte din sumele datorate sunt din
penalizări.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – am înțeles sunt penalizări, dar sunt și debite și nu s-au
respectat prevederile din contract, nu s-a îngrijit de pășune sunt încă niște obligații din contract pentru
că trebuie să ai grijă de pășunea respectivă, s-a tolerat ani de zile, întreabă mai sunt și alte contracte care
nu plătesc și care nu își respectă prevederile din contract?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui consilier Buzilă: din
câte știu eu nu, acum am trimis pe cei 3 pădurari să verifice toate stânile și să ne informeze cu stadiul
fiecărei pășuni în parte, din câte știu eu alte datorii nu sunt de la celelalte pășuni eligibile, ei trebuiau nu
să facă îngrijiri ci pășunat, într-adevăr puteam să reziliem contractul mai repede, întreabă sunt debite pe
anul 2019?

Dl. Pășcan Dumitru – șef serviciu agricol – răspunde dlui. primar: are ceva foarte puțin, a tot
plătit pe rând, ei au închiriat pajiștea respectivă mult după termenul de depunere la APIA.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – eu înțeleg, dar când semnezi un contract fiecare are
drepturi și obligații și le asumă, dacă nu le respecți trebuie acționat în consecință la timp.

Dl. Pășcan Dumitru – șef serviciu agricol – precizează faptul că, acele pășuni au mai fost
scoase de nenumărate ori la licitații și neadjudecate niciodată, localnicii sunt prioritari, în momentul în
care nu participă nici un localnic se poate atribui unei alte persoane, deci pășunea respectivă a fost
scoasă de 5-6 ani la licitație și nu a fost niciodată atribuită.

Dl. consilier Man Călin Constantin – în raportul de specialitate al acestui proiect de hotărâre
este specificat: neîndeplinirea obligațiilor contractuale în mod repetat cu privire la achitarea chiriei pe o
perioadă mai mare de un an calendaristic, conform situației ”Debite și plăți efectuate”, în situația de



debite și plăți efectuate nu vedem plățile, vedem doar debitele, întrebarea mea, de ce, sunt operațiuni
efectuate sau nu și cuantumul lor, pentru că este interesant.

Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – precizează următoarele: ieri la ședința comisiei de buget
și special în mapa dlui. Buzilă există o situație a plăților făcută pentru anul 2020, puteați solicita ieri
situația respectivă pentru a o consulta.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – este într-adevăr atașată, dar la plăți este 0.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – eu am solicitat situația respectivă de la dna. Bucur și am

rugat să rămână în mapă, era vorba despre 27.000 lei și 25.000 lei aferente anului 2019 din totalul pe
care trebuia să-l plătească.

Dl. consilier Man Călin Constantin – această informație trebuia să fie în mod obligatoriu în
fiecare mapă.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian –precizează următoarele: în situația primită și care este
atașată la hotărâre este situație debite și plăți efectuate și eu mă așteptam să fie plăți efectuate, plăți
efectuate este 0, în situația respectivă apar doar debite nu și plăți.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – trebuia să-i solicitați celei care a adus
situația unde sunt plățile.

Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – face precizarea că: nu sunt din domeniu și nici nu mă
pricep, dar pun o întrebare simplă, dacă apar debitele implicit restul nu sunt plăți efectuate?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița - răspunde, nu.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – dacă pentru votarea acestui proiect de hotărâre este un

impediment, propun să solicităm dnei Bucur Lucia să aducă un extras cu plățile pentru fiecare mapă
pentru a putea fi consultate.

Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – răspunde: indiferent de plățile cum și când sau făcut
există debite neachitate trebuie reziliat contractul și trebuie să supunem la vot.

Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 121/2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile
de masă lemnoasă, proprietate a municipiului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul
valorificării, conform anexei.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 16şi adoptă Hotărârea nr. 122/2021.

4.Proiect de hotărâre privindaprobarea Documentației de atribuire nr.
22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare –
Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – precizează următoarele: anul trecut când am
achiziționat mașina ni s-a spus că este o mașină foarte bună care face tot orașul și nu mai trebuie nimic
altceva, întreabă, atunci de ce trebuie alta?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Szabo:
tractorul pe care vrem să-l achiziționăm este pentru cisterna care este achiziționată de 4 ani și este
nefolosită și cred că sunteți de acord cu mine că ar trebui să dispară furtunurile pentru udat din centrul
orașului totuși suntem în secolul XXI, tractorul va fi și pentru acostament, are și o mașină de măturat cu
perie și am putut negocia la reducere să ne dea o lamă și o sărăriță, este greșit?

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – eu am spus că a fost greșit achiziționată cealaltă
mașină.

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – de ce, pentru că este primul an când
se face deszăpezirea între blocuri și trotuare, a fost cea mai utilă mașină.

Dna. consilier Borș Andra Ramona – întreabă, nu am avea posibilitatea achiziționării unei
mașini pentru spălarea străzilor din oraș?

Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dnei consilier Borș: avem o
asemenea mașină dar este stricată.



Nemaifiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul
cu  votul a 16 consilierişi adoptă Hotărârea nr. 123/2021.

5.Proiect de hotărâre privindrevocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare
la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei.

Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu
votul a 16 consilieri şi adoptă Hotărârea nr. 124/2021.

6. Prezentarea notei de rectificare nr. 22713/21.07.2021 a unei erori materiale, de
redactare a Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea  bugetului general
al Municipiului Toplița  pentru anul 2021.

7. Prezentarea Raportului Direcției de Asistență Socială nr. 22479/20.07.2021
privind activitatea asistenților personali, desfășurată în semestrul I al anului 2021.

Diverse:

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric –întreabă, ce aprobare este pentru desființarea zonei verzi, noi
am aprobat o hotărâre în urmă cu doi ani cu toate suprafețele de zone verzi din municipiul Toplița, ca să
reduci zona verde trebuie încă o hotărâre, este vorba despre cartierul Cerbului unde se fac locuri de
parcare din zona verde?

Referitor la trotuarul din Călimănel, dacă cineva poate să-mi spună mie că după ce fel de
normativ se pune bordură, nu plouă de câteva zile și șanțul este plin de apă, tuburile sunt puse mai sus și
nu se scurge apa. Întreabă, dacă s-a făcut probă de presiune la canalizare?
Dl. Urzică Dumitru șef birou investiții –răspunde: legat de canalizare, proba de presiune se face în
momentul recepției sau înainte, mai au de executat.
Dl. Kalapacs Zsolt – informează Consiliul Local al municipiului Toplița, următoarele: registrul
spațiilor verzi este un registru care se actualizează în permanență, toate actualizările și toate elementele
nou cuprinse sunt aprobate de Consiliu Local, deci în momentul în care se finalizează aceste lucrări și se
cuprind o grămadă de spații verzi aferente cartierelor care în momentul de față nu sunt cuprinse iarăși
vine executivul în fața dvs. și supune spre aprobare acest Registru de spații verzi. Spațiul verde este
intangibil în momentul în care se bate cuiul și se întabulează ca spațiu verde în intravilan, deocamdată
nici unul din aceste spații care sunt cuprinse în registrul spațiilor verzi nu au destinația scrisă în Cartea
Funciară ca și spațiu verde. Deocamdată dacă dorim să ajutăm dezvoltarea infrastructurii orașului
trebuie să fim maleabili.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – mie îmi place modernizarea și digitalizarea dar eu cred că
sistemul acesta nu ne ajută, ne încurcă, merge mai greu decât înainte, referitor la transparență, vreau să
întreb cine se uită cum își dă seama de cum se votează pentru că nu se vede, sper pentru ședințele
următoare să se repare. Într-o ședință anterioară când s-a votat proiectul pentru sport am fost demonizat
cum iau eu banii de la Asociațiile sportive și îi dau la fotbal. A afirmat dl. consilier Macarie că se vor
depune 17 proiecte, știți câte proiecte s-au depus știți, unul, deci nu v-ați făcut temele, eu înțeleg sunt
unii la care nu le place fotbalul, dar nu vă înțeleg pe dvs. dle. primar știți că am mai avut discuții și anii
trecuți în care am încercat să finanțăm mai bine, să încercăm să facem un pic de performanță în fotbal,
acum vin colegii dvs. și vă spun că am luat banii de la Asociații și i-am dat la fotbal, ați pierdut singuri
Asociațiile, trebuie să se reia procedura, astăzi era ultima de depunere, efectiv este un populism de doi
lei, au luat PNL-iștii banii de la Asociații și i-a dat la fotbal, eu știu câte Asociații sunt în orașul acesta,
sunt 4 care au certificat de atestare sportivă, înainte să facem niște afirmații de genul acesta să ne
gândim mai bine.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – dvs. îmi spuneți mie ce afirmații au făcut
colegii mei, întrebații dvs.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – la momentul respectiv am venit cu argumente că nu se poate
iar dvs. i-ați crezut pe ei, dvs. aici ați spus că nu este bine să dăm atâția bani la fotbal pentru că nu mai



rămân pentru ceilalți, eu când mă ocupam de proiectele de sport contactam toate Asociațiile din oraș și
îi întrebam, vrei să depui sau nu vrei să depui, de obicei ziceau că depun 3-4 și depuneau 2., trebuie
făcută și munca aceasta și nu aruncat cu mizerie în ceilalți.

Dna. consilier Pop Daniela Lenuța – din discuțiile avute cu vecinii mei aceștia nu știu că au obligația
să-și cosească în fața proprietății pe care o dețin, respectiv șanțul și să-și întrețină trotuarul, ar trebui
cumva să-i înștiințăm și în cazul în care nu o fac să-i determinăm într-un fel, pentru că nu este corect
unii să facă și alții nu și mai și spun să vină Primăria să le cosească șanțul și nici nu plătesc nimic.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – poate ați văzut că circulă pe facebook-ul
Primăriei de o săptămână această înștiințare sunt oameni care nu pot efectiv nici fizic, nici financiar, noi
avem un HCL aprobat cu privire la taxă pentru întreținere și cosit șanț, nu știu dacă mai este sau nu
valabilă, poate că ar fi mai bine să o aplicăm pe aceea și nu amenda.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – vreau să contracarez câteva din afirmațiile dlui. consilier Buzilă:
am fost la dezbaterea publică a programelor pentru sport, pentru cultură și tineret, erau reprezentanții
Clubului sportiv Pro Mureșul Toplița care au venit cu o falcă în cer și una în pământ că ei nu se
descurcă cu banii de la finanțări. În urmă cu 5 ani de zile când m-am angajat la Primăria municipiului
Toplița dânșii au depus în decursul a 5 ani 5 proiecte anual, în decursul celor 5 ani de zile nu s-a văzut
de loc o evoluție, în loc să înainteze în cantonamente în etape și în divizii tot au retrogradat, pentru asta
în urma discuțiilor avute cu colegii de partid s-a constatat că ar fi bine să se reducă puțin din finanțare,
dânșii puteau depune mai multe proiecte. În legislație spune clar că pot să depună proiecte nu mai mult
de 1/3 din totalul finanțărilor nerambursabile acordate de către Primăria municipiului Toplița. Am avut
4 miliarde de lei, o treime din 4 miliarde eu zic că se încadrau, să depună mai multe proiecte.
În al doilea rând aș dori să-i transmiteți dlui. coleg și consilier - viceprimar Bodor Attila Bela ca pentru
ședința următoare să își ceară scuze față de propria-mi persoană fiindcă la ultima ședință s-a exprimat că
mie îmi place sticla, ceea ce s-a și consemnat în procesul verbal de altfel a fost mare tam tam, deci
solicit să-și ceară scuze public pentru exprimarea dânsului precum eu aș fi puțin consumator de
substanțe alcoolice mai mult decât ar trebuiși aș aprecia dacă dânsul și-ar cere scuze ca să nu trec la
forurile superioare pentru denigrare a personalității. Nu în ultimul rând dle. primar aș dori să se
corecteze unele erori de pe site-ul Primăriei, o să le trimit personal pe emailul Primăriei, sunt câteva
erori de scriere și necompletări, știm că este site nou dar să fim la zi măcar cu HCL-urile să fie publicate
la zi pentru că le găsești cam greu, să fie la zi furnizate date privitoare la anunțuri și nu știu dacă
Dispozițiile conform legislației nu trebuie.
Dl. consilier Macarie Olimpiu Marius – face câteva observații referitor la afirmațiile dlui. consilier
Szabo: eu nu am experiența dânsului pentru că nu am atâtea mandate de consilier, sunt decât la al doilea
mandat dar din patru ani de zile este din puținele situații când văd atâta populism cum de altfel a
precizat și dl. consilier Buzilă. Legat de spațiile pentru parcare, ani de zile se tot discută, se caută soluții
pe care vechea administrație și vechiul primar nu le-a găsit niciodată de a suplimenta spațiile de parcare,
iar acum când se vine cu soluții nu suntem mulțumiți, încet se aplică niște măsuri care nu să rezolve în
totalitate problema dar totuși să mai creeze în această mare de mașini pentru că sunt familii cu 1-2-3
mașini, iar orașul nostru nu este proiectat pentru atâtea autovehicule. Legat de sistemul nou care s-a
achiziționat, da într-adevăr este ceva nou, soluții nu trebuie miraculoase, sunt simple. Solicit pentru
ședința următoare Procesul verbal în care eu am afirmat că o să fie 17 proiecte sau cineva a completat
numărul, poate că am întrebat și am spus din câte am auzit că vor fi mai multe asociații care vor depune
proiecte, să vedem procesul verbal și pe urmă vedem. Legat de partea populismului în activitatea
sportivă dle. consilier Buzilă eu cred că nu puteți să mă acuzați de populism în ceea ce înseamnă
sportul, eu cred că am un oarecare cuvânt și experiență în ceea ce înseamnă sportul, l-am întrebat și pe
dl. primar Platon în prima mea ședință de Consiliu în calitate de consilier dacă-l interesează și
performanța, vă întreb și pe dvs. și Asociația de fotbal dacă-i interesează performanța pentru că din ce
am văzut eu se cam aruncă bani de pomană, acesta este punctul meu de vedere, dacă este o asociație și
vrea să aibă performanțe dați-mi voie să vă spun că nu este o performanță ce realizează această asociație
sportivă.



Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – răspunde dlui. consilier Macarie: eu nu v-am pus la îndoială
capacitatea și meritele dvs. în sport, este vorba despre faptul că spre deosebire de ședința trecută când s-
a votat programul de sport dvs. v-ați asumat faptul că nu mai finanțăm sportul că nu face

performanță, nu ați spus nici unul treaba asta în ședința de atunci, ați spus nu mai finanțăm fotbalul cu
bani pentru că nu ajung bani pentru ceilalți, asta s-a discutat atunci, haideți să ne uităm pe facebook la
postarea echipa pentru Toplița, voi ați tăiat ați luat banii de la celelalte asociații, ei vroiau să facă
activități multe și ia-ți pus la fotbal, într-adevăr noi am avut discuții pe tema aceasta nu am făcut
performanță, de acord, dar cu 25.000 lei nu se poate când ai peste 100 de copii, știți câți copii aveți dvs.
și care este bugetul dvs. Iar dincolo de problema finanțării pentru că puteau să depună 3 proiecte pe
anumite sume dle. consilier Negrea sunteți extrem de slab pregătit, dacă s-ar cere 1/3 din toți banii pe
finanțări nerambursabile ar putea să ceară mai mult decât banii pentru sport pentru că banii pentru sport
erau 100.000 lei și pentru finanțări nerambursabile 400.000 lei, atunci puteau să ceară 120.000 sau nu
știu ce sumă, nu puteau să ceară, puteau să ceară exact cât era alocat pentru sport 1/3, haideți să vorbim
lucruri serioase nu povești.
Dl. Rugină Dan Ciprian – administrator public – am simțit nevoia să intervin din două motive: 1.
persoana la care face referire dl. consilier Buzilă l-aș ruga să o facă direct de acum când este vorba
despre mine fără ocolișuri pentru că eu îmi asum ce spun și al doilea motiv încercăm ca Primărie și sper
ca și Consiliul Local să sprijiniți sportul, nu un anumit club, ceea ce se întâmplă n u numai aicea și
constat cu stupoare și o constat și prin amenințările primite la telefon v-o spun cu toată responsabilitatea
pe tema aceasta, dacă zicem că susținem un sport și nu pe cineva nominal, diferențierea între sportul
pentru toți și sportul de performanță a fost făcută conform legii, dacă tot așa tristețe mare era cu un
anumit club să acceseze bani, de ce nu a depus nici un proiect, știți bine pentru că l-am sancționat. Noi
am încercat să dăm o șansă tuturor, nu ne uităm în trecut pentru că nu ne interesează, trebuie să ne uităm
în viitor, dacă sunt cluburi care au participat la consultările publice care au venit și au spus, da dorim și
pot să le și numesc înot, radioamatori, clubul de fotbal după cererile lor în parte și îmi asum din nou și
cei care ați avut bunăvoință să fiți prezenți la consultări puteți fi martori sau adunat foarte multe cereri,
noi am deschis poarta tuturor, dacă nu au venit să depună proiecte este problema lor, șansa au avut-o,
dorința și-au exprimat-o, eșecul este din partea celor care pretind că fac sport în Toplița, este o mare
dezamăgire că nu au folosit această oportunitate a tuturor, restul eu o spun cu toată responsabilitateacă
prin astfel de proiecte și așa cum a fost făcut nu putem să facem lobii la maxim pentru un singur sport.
Vreau să vă spun că nu are nimeni cu vreun sportiv de la Pro Mureșul, li s-a explicat, au tot sprijinul,
dar în limita legii, sub forma în care au venit și au spus că vor finanțare nu se mai poate.
Dl. consilier Buzilă Victor Sebastian – completează următoarele, eu nu am nici un interes personal
legat de fotbal, dacă mâine sunt 5 cluburi la fotbal o să mă bat la fel pentru fotbal și cele 5 cluburi, nu
am nici un fel de problemă, vreau doar să facă copii sport și fotbal în Toplița pentru că fotbalul este cel
mai popular sport, atâta tot, eu nu am nimic cu Clubul Pro Mureșul din Toplița, este singurul club care
se ocupă cu fotbalul în Toplița, iar legat de finanțările care s-ar fi dat cuiva și nu știam de ele, cu ani în
urmă personal m-am ocupat de acest program și am vorbit cu ei, n-au trecut asta este, personal am mers
la toate asociațiile care au certificate de atestare sportivă și conform legii pot obține finanțare, nu am
făcut nici o discriminare între unul sau altul, eu vreau doar să se facă sport, nu au depus nici un proiect
acum, da, m-am interesat și de ce nu au depus, pentru că este pandemie și sunt niște reguli foarte stricte
în care cheltuielile sunt foarte mari, trebuie să facă teste la fiecare meci și atunci nu se face nici
campionat, atunci normal că nu au depus.
Dl. consilier Negrea Gheorghe Alin – face următoarea precizare: în ședința ordinară din data de
27.05.2021 dvs. a-ți venit cu amendamentul de a mări suma de la 25.000 lei la 60.000 lei pentru că nu
vă descurcați cu 25.000 lei, proiectul de sport nu avea limita de 25.000 lei, avea limita de 60.000 lei.
Dl. consilier Calinovici Mihai Achim – referitor la sistemul de vot electronic eu personal îmi doresc să
apară numele meu acolo și să vadă absolut toată lumea și colegii ce și cum votez, pentru ședința viitoare
să fie posibil acest lucru. Referitor la cele afirmate de către dl. consilier Negrea și la Procesul verbal pe
care tocmai l-am aprobat în ședința de astăzi, fac o remarcă dle. Negrea, ați solicitat să vi se ceară scuze



public de către dl. viceprimar Bodor cu privire la remarca lui îi place cel mai multsticla, dvs. ați făcut
referire la ce am spus eu data trecută și citez:… trageți dvs. concluzia.
Dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicu –președintele ședinței – atrage atenția domnilor consilieri
faptul că aceste discuții contradictorii nu fac obiectul acestei ședințe.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric –vreau să răspund dlui. consilier Macarie: eu doar am întrebat ce
aprobare este pentru desființarea zonei verzi, noi am aprobat o hotărâre în urmă cu doi ani cu toate
suprafețele de zone verzi din municipiul Toplița, ca să reduci zona verde trebuie încă o hotărâre.
Ing. Olariu Dumitru – primarul municipiului Toplița – răspunde dlui. consilier Szabo: v-a explicat
dl. Kalapacs foarte clar, pentru diminuare sau pentru suplimentarea spațiilor verzi nu mai este nevoie de
Hotărâre de Consiliu Local, este de actualizare a Registrului spațiilor verzi. Consideră faptul că,
Consiliul Local al municipiului Toplița ar trebui să dea dovadă de maturitate nu să ne facem de rușine,
eu fac parte din Consiliul Local din anul 2008 dar ce se întâmplă acum ce văd Toplițenii nu cred că ne
face cinste, dacă aveți dispute ar trebui să le aveți în ședințele pe comisii, aici trebuie să venim cu
hotărâri, să propunem nu să ne certăm sau să venim cu orgolii politice, nu ați venit nici un consilier cu
propuneri pertinente ci doar cu critici, ne facem de rușine.
Dl. consilier Coman Ionel –face următoarea remarcă referitoare la copacii din cartierul Cerbului, ieri în
ședința pe comisie i-am solicitat dlui. secretar iar dânsul la rândul lui a informat-o pe dna. Țicu Mariana
ca pentru ședința următoare să întocmească un material referitor la copaci și astăzi întâlnindu-mă cu
dânsa într-un dialog am convenit ca pentru ședința următoarea să prezinte Consiliului Local situația
întrucât sunt oameni și mulțumiți și nemulțumiți din cartier, cetățenii din cartier solicită să fie informați.
Referitor la faptul că în actuala legislatură se mai deviază în cadrul ședinței eu aș spune ca cei care au
fost și în celălalt mandat ar trebui să observe atitudinea dlui. Petruț Dănuț Emanuel care pentru unii este
un model de comportament în ședință, îl felicit chiar dacă a fost de la PSD atât fostul primar cât și noi îl
ascultam cu interes cum și dânsul ne asculta pe noi, dar nu au fost discuții contradictorii. Eu consider
faptul că, toți avem nevoie de așa ceva.

Următorul președinte de ședință este dl. consilier Kondratovici Ionel.

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dl. consilier Hirișcău Horațiu Sever Nicumulţumeşte
pentru participarea la şedinţăşi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din
data de 30.07.2021.

Topliţa, la 30.07.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, SECRETAR GENERAL UAT,CONSILIER –
HIRIȘCĂU HORAȚIU SEVER NICUCIOBANU MIHAI IULIAN
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