PROCES VERBAL
al edin ei extraordinare din data de 06.07.2012 a
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

Dl. Administrator Public: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr.194 /2012 a primarului
ora ului Cop a Mic . Publicitatea s-a f cut prin afi are la sediul Prim riei. Constat c sunt prezen i
14 consilieri din 15, deci edin a este statutar . Lipse te domnul Ciuc Marius.
Dau cuvântul domnului consilier Kis Tibor .
Dl. Kis Tibor cite te ordinea de zi, care este aprobata cu unanimitate de voturi.
Punctul 1. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei P.U.Z. Constituire trup
intravilan centrala electrica fotovoltaica Copsa Mica, Jude ul Sibiu .
Domnul Buta Claudiu, referent urbanism, prezint proiectul de hot râre.
Dl. Kis Tibor: Care o sa fie efectul scontat?.
Dl. Buta Claudiu: Ini iatorul o sa dezvolte un parc fotovoltaic, producând energie electrica care o
sa fie transferata in liniile de medie tensiune.
Dl. Toderici Ioan: Ora ul ce beneficii va avea.
Dl. Buta Claudiu: Terenul extravilan se va transforma in teren intravilan , iar impozitul va fi mai
mare.
Dl. Toderici Ioan: Alte beneficii?
Dl. Comiza Cornel: Locuri de munca.
Dl. Buta Claudiu: Terenul o sa fie împrejmuit, se vor face angaj ri.
Dl. Toderici Ioan: Probabil vor angaja o firma de paza;
Dl. Kis Tibor: 5000 ha din proprietatea statului?
Dl. Buta Claudiu: Este proprietate privata;
Dl. Kis Tibor: Deci noi nu donam?
Dl. Buta Claudiu: Nu este domeniul public;
Dl. Baciu Ioan: Daca se va construi o societate comerciala, va trebui sa aib acordul vecinilor, îl
au?
Dl. Dr ghiciu Paul: Acordul vecinilor îl vor avea când se va înfiin a societatea.
Dl. Baciu Ioan: C ile de acces vor fi comune?
Dl. Buta Claudiu: Da.
Dl. Baciu Ioan: Au mai existat drumuri publice i acum sunt private.
Dl. Toderici Ioan: Se poate cere s între in drumurile.
Dl. Buta Claudiu: Drumul va fi amenajat.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2. Proiect de hot râre privind modificarea componentei comisiei de repartizare a
locuin elor din fondul locativ al ora ului Cop a Mic .
Domnul Dr ghiciu Paul, administrator public, prezint proiectul de hot râre.
Dl. Comiza Cornel: Din aceasta comisie va face parte i doamna Szekely Matild.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 3. Proiect de hot râre privind aprobarea obiectivului de investi ii i aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi ii Reabilitare str zi în ora ul Cop a
Mic , jude ul Sibiu .
Domnul Deaconu Adrian, consilier, prezint proiectul de hot râre.
Dl. Toderici Ioan: Ne pute i spune o estimare a lucr rii?
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Dl. Deaconu Adrian: Da, întocmit pe tot obiectivul, lucrarea e globala si valoarea la fel, este un
contract pentru toate str zile;
Dl. Toderici Ioan: Am vrea sa tim pe fiecare strada in parte; Se mai pot propune si alte str zi?
Dl. Deaconu Adrian: Da, mai avem câteva str zi, îns s-a f cut doar un studiu.
Dl. Dr ghiciu Paul: La Consiliul Jude ean pre edintele a cerut o nota de fundamentare i avem
promisiune ca va analiza situa ia;
Dl. Oniga Ioan: Sunt de acord, îns toate lucr rile las de dorit; în spatele blocurilor P4 si P5 s-a
f cut parcarea, dar nu s-a luat acea bordura care face leg tura cu drumul principal.
Dl. Baciu Ioan: As vrea ca toate str zile sa fie asfaltate, sa nu mai cump ram flori, s se finalizeze
proiectul apa-canal, asta este prioritar, urgent.
Dl. Comiza Cornel: Nu trebuie sa ne întoarcem, nu putem asfalta str zi cu banii pentru spatii verzi;
Dl. Moldovan Vl du : Strada de la Gr dini este plin de gropi, când ploua e noroi i pe acolo
merg mul i copii, nu se renoveaz ?
Dl. Deaconu Adrian: Strada aceea va fi renovata in cadrul proiectului apa-canal;
Dl. Pop Viorel: Aleea Prim verii va fi reparata, se vor pune semne de circula ie, limit a tonajului?
Dl. Baciu Ioan: Unde va fi asfaltat se vor face leg turile de bran ament?
Dl. Deaconu Adrian: Sunt f cute.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu 12 voturi pentru si 2 ab ineri domnul Baciu Ioan i domnul Danea Marius.
Diverse:
Dl. Pop Viorel: As vrea s tiu daca i celelalte comisii de specialitate s-au întâlnit.
Dl. Baciu Ioan: Da, am avut o întâlnire.
Dl. Danea Marius: Înainte de edin e pot solicita informa ii în format electronic?
Dl. Draghiciu Paul: Da, pute i solicita informa ii.
Dl. Danea Marius: As vrea s tiu daca procesele verbale de la edin e se mai afi eaz pe site?
Dl. Draghiciu Paul: Se afi eaz .
Dl. Toderici Ioan: În opt ani s-au f cut lucr ri doar în P-uri; domnul primar nu are voie s impun ,
poate s propun .
Dl. Oniga Ioan: Repet, sunt de acord cu tot ce s-a f cut în ora , calitativ s se fac bine, s se
zugr veasc blocurile din nou, acoperi ul sa fie reparat, tot ce se face s se fac cu sim de
r spundere.
Dl. Baciu Ioan: S se finalizeze lucr rile, nu doar 80%. De ce am b gat bani în pavaje daca vor
veni cei de la drumuri i vor mari oseaua?
Dl. Draghiciu Paul: În localit i drumul nu se m re te.

Dl. Kis Tibor: Declar edin a închis .
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