PROCES VERBAL
al edin ei ordinare din data de 31 iulie 2012 a
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic
Dl. Secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 203/2012 a primarului ora ului Cop a
Mic . Constat c sunt prezen i 13 consilieri din 15, deci edin a este statutar . Lipsesc domnii
consilieri Tibor Kis i Viorel Pop. Publicitatea edin ei s-a f cut prin afi are la sediul Prim riei
ora ului Cop a Mic . Supun spre aprobare procesul verbal al edin ei de constituire din data 22
iunie 2012, procesul verbal al edin ei extraordinare din data de 28 iunie 2012 i procesul verbal al
edin ei extraordinare din data de 6 iulie 2012.
Dl. Secretar: Dau cuvântul domnului consilier Taifas Tudor, care va conduce edin a în lipsa
pre edintelui Tibor Kis.
Dl. Taifas Tudor anun a ordinea de zi a edin ei, care este aprobata cu unanimitate de voturi.
Punctul 1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului
D-na Silvia Suciu, contabil ef, prezint proiectul de hot râre.
Dl. Oniga Ioan: A cui este asocia ia sportiva pentru care se solicita finan are? Eu o sa fiu de acord,
daca se folosesc banii pentru copii.
Dl. Secretar: Asocia ia Amicii s-a înfiin at în mandatul 2000-2004 la ini iativa viceprimarului de
atunci, domnul Costic Mocanu. A a cum legea sportului cerea, pentru înfiin area ei s-au asociat
trei persoane fizice, dintre angaja ii Prim riei.
Dl. Baciu Ioan: Cine sunt cele trei persoane?
Dl. Secretar: Dl. Costic Mocanu, d-na Elena Czika i doamna Matild Szekely.
Dl. Baciu Ioan: Cine se ocupa acum de asocia ie?
Dl. Secretar: Administratorul public, dl. Paul Dr ghiciu.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2. Raport privind analiza activit ii Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen
Prezint dl. Dan Vasiu, sef S.V.S.U.
Dl. Moldovan Vl du : Cine suporta costurile de repara ie pentru ma ina de pompieri primita de la
ISU?
Dl. Comiza Cornel: Am reu it s efectuam repara iile f r nici o plata.
Dl. Toderici Ioan: De ce nu s-a împr tiat material antiderapant i în Târn vioara ?
Dl. Vasiu Dan: Din cate cunosc, a fost împr tiat i în Târn vioara.
Dl. Taifas Tudor: Declar edin a închis .
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