PROCES VERBAL
al edin ei ordinare din data de 25 septembrie 2012 a
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

Dl. Secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 238/2012 a primarului ora ului Cop a
Mic . Constat c sunt prezen i 14 consilieri din 15, deci edin a este statutar . Lipse te doamna
Mariana B rda . 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 ordinare din 28 august 2012, proces verbal care a
fost prezentat în mapele consilierilor. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. Secretar: Dau cuvântul domnului consilier Kis Tibor.
Dl. Kis Tibor anun ordinea de zi a edin ei.
Dl. Secretar: Se mai propune un punct pe ordinea de zi despre care o s v spun Dl. Dr ghiciu
Paul, administratorul public, referitor la atribuirea denumirii s lii de sport.
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul 1. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local i
rectificarea bugetului local.
Doamna Silvia Suciu, contabil ef, prezint proiectul de hot râre.
Dl. Kis Tibor: Rectificarea de buget a fost dezb tut în comisia de specialitate i a primit aviz
favorabil cu unanimitate de voturi.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 2. Proiect de hot râre privind aprobarea cump r rii unui imobil teren, situat în
intravilanul ora ului Cop a Mic , aflat în proprietatea doamnei Giurchescu Rodica Maria i a
domnului Ciortea Mircea Teodor, înscris în cartea funciara cu nr. 2175 Axente Sever, nr. top.
1127/1
Dl. secretar prezint proiectul de hot râre.
Dl. Taifas Tudor: Daca este vorba despre terenul din pia , eu am o nel murire. O parte din teren
nu revine CFR-ului ?
Dl. Secretar: Nu revine CFR-ului. Terenul nu a fost preluat niciodat de c tre stat, a fost în
proprietatea familiei Ciortea, iar în urma succesiunii a intrat în proprietatea mo tenitorilor.
Dl. Taifas Tudor: Pe terenul acesta trebuie s - i fac hârtii i s ob in desp gubiri de la APIA, nu
de la prim rie.
Dl. Kis Tibor: Dl. Taifas cu tot respectul, ce spune i dumneavoastr se face în baza legilor de
retrocedare, e totul foarte complicat i întâmplarea face ca eu sa fiu în cauz .
Dl Secretar: Acest teren nu face obiectul retroced rii, pentru c nu a fost preluat de c tre stat,
întotdeauna a fost proprietate privat .
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu 13 voturi pentru i o ab inere,
domnul Oniga Ioan.
Punctul 3. Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit al
proiectului Sistem de Management integrat al de eurilor în jude ul Sibiu .
Dl. Secretar prezint proiectul de hot râre.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 4. Proiect de hot râre privind mandatarea primarului ora ului Cop a Mic
Adunarea General a Asocia iei Intercomunitare ECO SIBIU.
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Dl. Secretar prezint proiectul de hot râre.
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.
Punctul 5. Raport privind activitatea SMURD Cop a Mic în semestrul I 2012.
Dl. Secretar: Raportul a fost prezentat în mape. Daca ave i întreb ri pentru domnul Vasiu Dan, ef
SVSU.
Dl. Toderici Ioan: Aici ni s-au prezentat doar lucrurile bune, cu ce probleme se confrunt vreau s
ne spune i.
Dl. Vasiu Dan: Problemele cu care ne-am confruntat au fost num rul de cazuri, dac a i citit
raportul de activitate v-a i dat seama c s-au înmul it, s-au dublat mai bine zis, cazurile, fa de
semestrul I din 2011, însemnând o munca mult mai solicitant , num rul de kilometri e mai mare, în
ianuarie-iulie 2011 au fost 6.000 km parcur i, pe când în aceea i perioada a anului 2012 au fost
21.300. Cheltuielile de carburant i materiale sunt suportate de Spitalul Jude ean.
Dl. Toderici Ioan: Personalul este suficient?
Dl. Vasiu Dan: La momentul de fa consideram ca în propor ie de 99% avem acoperit serviciul cu
personal, avem i voluntari.
Dl. Kis Tibor: Am în eles c sunt ni te neajunsuri cu privire la salarii, întrebarea mea este câ i
dintre membrii echipajului au terminat coala postliceala de asistent medical i dac salariul lor este
aproximativ m sura.
Dl. Vasiu Dan: Sunt opt care au coala absolvit , iar referitor la salarii nu v pot r spunde.
Dl. Kis Tibor: Eu tiu doar c o parte din echipaj îndepline te condi iile legale pentru o eventual
m rire de salariu. În m sura în care avem resurse i posibilit i fi i foarte convin i ca sunt primul
care sunt de acord cu m rirea.
Dl. Primar: În primul rând este aspectul legal, mai mult nu po i sa-i dai decât spune legea, este o
limit , un num r de ore maxime, o grila de salarizare pe etape.

Punctul 6. Raport privind activitatea Politiei Locale Cop a Mic în semestru I 2012.
Dl Secretar: Raportul va fost prezentat în mape.
Dl. Danea Marius: Am c utat num rul Politiei Locale i nu l-am g sit nic ieri, cred ca e bine s fie
pe site-ul prim riei.
Dl. Secretar: O s vorbim cu inginerul IT s posteze num rul pe site.
Dl. Toderici Ioan: Am o problema legat de cet eni. S pt mâna trecuta un cet ean din localitate
m-a contactat. Este vorba despre chemarea Politiei Comunitare, s-au prezentat, i le-a comunicat c
daca nu se împac îi amendeaz pe amândoi sau dac mai revin. Poli ia nu pentru asta e chemata sai amendeze pe amândoi, trebuie s vad cel care a provocat scandalul, motivul provoc rii
scandalului, s -l amendeze pe cel care trebuie nu pe amândoi. Politia merge când este chemat , este
în subordinea cet eanului i la dispozi ia lui, pentru asta este formata, ca la fel de bine poate s
mearg oricare de pe strada i sa zic eu sunt poli ist local .
Dl. Kis Tibor: Poli ia Local nu este în subordinea cet eanului, ci în slujba cet eanului, e o foarte
mare diferen .
Dl. Toderici Ioan: Nu este în slujba cet eanului, ci în subordinea lui, pentru c este pl tit de
contribuabili.
Dl. Primar: Este în subordinea Consiliului Local, la comanda primarului, la dispozi ia cet eanului.
Aceasta este exprimarea complet i corect .
Dl. Toderici Ioan: Politia Locala i s-a referit la un poli ist anume, unul din membrii Politiei
Locale. Cel mai bine ar fi ca la sesizarea la care se deplaseaz poli istul s ia o reclama ie scris .
Dl. Kis Tibor: Asta în cazul în care reclamantul tie s scrie.
Dl. Toderici Ioan: O poate scrie i poli istul local i cet eanul o semneaz . În momentul în care a
luat reclama ia scris , o înregistreaz i dup solu ionare îi trimite r spunsul. Atunci se poate
verifica i activitatea poli istului i cei care au depus i atunci nu mai poate s spun .
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Dl. Secretar: La diverse domnul Paul Dr ghiciu o s v prezinte informarea.
Dl. Dr ghiciu Paul: La propunerea domnului primar am început sa gândim un program în care s
ne recunoa tem valorile umane din localitate i am avut un bun prilej cu sala de sport. Am f cut un
efort i am cur at-o, am zugr vit prin interior, în vestiare i pentru c în timpul anului au fost multe
ac iuni sportive. A a ne-a venit imboldul sa-i d m nume la sala de sport, s nu mai fie pe oseaua
Sibiului f r num r, când facem referire în acte nu tim niciodat cum s -i zicem, m car cum s o
facem noi cunoscut pentru al ii, c noi în ora tim sala de sport, tim unde este. Am început s
studiem cu domnul secretar procedura i am aflat c nu e a a de simpl , de i e un obiectiv care
apar ine ora ului, care ar trebui s in strict de consiliul local, dar mai sunt tot felul de comisii la
care ar trebui s cerem tot felul de avize, comisiile acestea nu se întrunesc numai când i când,
procedura e mai complicata. Am propus i domnul primar a fost de acord. Cerem un aviz de
principiu înainte, sa tie Consiliul Local, s nu muncim degeaba. Asta vrem s facem, s d m s lii
de sport un nume, am dorit sa va informam. Am ales i propunem numele Gheorghe Mu an. Am
analizat tot ce înseamn sportul în Cop a Mic , un sportiv de mare performan nu am identificat i
pentru c tim activitatea didactic i dup pensionare a domnului profesor Gheorghe Mu an.
Propunem Consiliului Local adoptarea acestui nume.
Dl. Kis Tibor: Domnule Dr ghiciu pe scurt, la ini iativa domnului primar este nevoie de un acord
de principiu al Consiliului Local pentru ca sala de sport s poarte numele Gheorghe Mu an.
Acordul de principiu este dat cu unanimitate de voturi.
Dl. Danea Marius: tiu c v ocupa i i de echipa de fotbal a ora ului, vreau s v întreb dac
retrogradarea se bazeaz pe probleme financiare.
Dl. Dr ghiciu Paul: Din contra se bazeaz numai pe faptul ca la seniori în liga a IV a nu sunt
competitori, competi ia se desf oar sâmb ta când adul ii sunt mai greu de g sit. Din p cate nu
reu im, e al doilea sezon în care începem bine i din p cate terminam numai cu juniorii în teren.
Motiv pentru care am decis ca e mai bine sa facem doua echipe de copii, ceea ce s-a i întâmplat,
acum avem cinci echipe de copii fata de trei cate am avut în sezonul trecut, de a a maniera încât
jucam de la copii n scu i în 2004 i mai mici pana la adul i, dar adul i în liga a IV- a duminica.
Dl. Kis Tibor: Sunt la ultima edin ca pre edinte i va trebui sa ne alegem un alt pre edinte de
edin , îl propun pe domnul Pop Viorel. Daca mai sunt propuneri? Deci nu mai sunt propuneri.
Cine este de acord?
Domnul Pop Viorel e ales pre edinte de edin pentru urm toarele trei luni.
Dl. Kis Tibor: declar edin a închis .
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