PROCES VERBAL
al sedintei ordinare din data de 29 aprilie 2014 a
Consiliului Local al orasului Copsa Mica
D l. secretar: Sed inta a fost convocata p rin Disp ozitia nr. 155/ 2014 a
p rim arulu i orasulu i Cop sa Mica. Constat ca su nt prezenti 13 consilieri d in 15,
d eci sed inta este statu tara. Lipsesc d oam na consilier Blaga Elena si d om nu l
consilier Pop Viorel.
Publicitatea sed intei s-a facu t p rin afisare la sed iu l Prim ariei orasulu i Cop sa
Mica. Sup u n sp re ap robare p rocesu l verbal al sed intei ord inare d in
25 .03.2014. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
D l. secretar: Dau cu vântu l d om nulu i consilier Baciu Ioan, presedinte d e
sedinta.
Dl. Baciu Ioan prezinta ordinea de zi a sedintei.
Dl. Kis Tibor propune diverse.
În continuare se su p u ne la vot ord inea d e zi, care este ap robata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept a
mandatului doamnei Bardas Mariana, consilier local în cadrul Consiliul
Local al orasului Copsa Mica
Dl. secretar prezinta proiectul de hotarâre.
Dl. Oniga Ioan: Propun sa tinem un moment de reculegere. Multumesc.
Proiectu l d e hotarâre este su pu s la vot si hotarârea este ad optata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului
Doamna Suciu Silvia, contabil sef, prezinta proiectul de hotarâre.
Dl. Moldovan Vladut: Nu se pot lua bani din alta parte, nu de la drumuri?
D -na Suciu Silvia: N u ati înteles bine, se ia d in banii p revazuti p entru u n
stud iu d e fazabilitate, nu d in banii care su nt p revazuti pentru reparatiile
drumurilor .
Dl. Oniga Ioan: Din punct de vedere contabil este legal?
D -na Suciu Silvia: Da, este legal.
Dl. Toderici Ioan: Când s-a aprobat bugetul pentru statuie?
D -na Suciu Silvia: Cand s-a aprobat bugetul initial pe 2014.
Dl. Toderici Ioan: N u era prevazut, numai pentru monumente.
D -na Suciu Silvia: Ba da, exact cu definitia statuia regelui Mihai.
Dl. Toderici Ioan: N u am auzit sa se spuna despre statuie.
D -na Suciu Silvia: Era în anexe la hotarâre lista de investitii.
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Dl. Toderici Ioan: N u era cuprinsa statuia regelui Mihai.
D -na Suciu Silvia: În lista initiala era cuprinsa statuia regelui Mihai.
Dl. Toderici Ioan: N u era si nu s-a dezbatut problema de asa ceva.
Dl. Comiza Cornel: E ceva care se face pentru oras.
D l. Toderici Ioan: Orice lu crare care se face în oras trebu ie sa ni se ad uca la
cunostinta, întregu lu i consiliu local. Unii stiu si altii nu , toti trebu ie sa stim ce
se face în oras. Lu crarea asta o facem , asta o votam , sa ni se d ea rap ortu l
exact. Bugetul se rectifica în cadrul consiliului.
D l. Kis Tibor: Subiectu l a fost d iscu tat în sedinta, în com isie d ar eu nu pot sa
zic nici ca a fost nici ca nu a fost d ar d aca exista rectificare cert este fap tu l ca
s-a alocat o su ma p entru statu ie. Eu va sfatuiesc sa aveti încred ere în d oam na
Silvia.
Dl. Oniga Ioan: Ce legatura are regele Mihai cu Copsa Mica?
D l. Comiza Cornel: Este u n p rogram al investitiilor m ai d etaliat si Pau l o sa
va explice.
Proiectu l d e hotarâre este su p u s la vot si hotarârea este ad optata cu 12 voturi
pentru si 1 abtinere (dl. Oniga).
Punctul nr. 3. Proiect de hotarâre privind revocarea punctului 4, capitolul
IX, din anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2013 a orasului Copsa Mica privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
Domnul Fluture Adrian, consilier ITL, prezinta proiectul de hotarâre.
Dl. Kis Tibor: Sa înteleg ca acestea se vor scoate la licitatie?
D l. Fluture Adrian: Da, în u rm a u nui rap ort d e expertiza a u nu i expert
autorizat, în u rm a u nei solicitari. Aceasta e cea m ai corecta solu tie, nu sa
stabilim noi un pret.
Dl. Oniga Ioan: Ideea dumneavoastra e convingatoare.
Dl. Fluture Adrian: E si corecta si legala.
D l. Fluture Adrian: Cu rtea d e Conturi a stabilit ca trebu ie sa încasam niste
diferente la terenu rile extravilane si la terenu rile cu rti, constru ctii si gradini
d up a H CL d in noiem brie anu l trecu t p entru anu l acesta, d ar sa încasam si pe
anu l 2013. E o problem a d estul d e jenanta.Vor fi nem u ltu m iri. Am vru t sa va
informez daca veti fi întrebati de cetateni. Este o diferenta de la zonare.
D l. secretar: A fost o hotarâre mai veche, d in 2003, în care s-a stabilit ca în
Copsa Mica e doar zona D, pentru ca exista poluare.
Dl. Fluture Adrian: În Copsa Mica s-au platit impozitele cele mai mici.
Dl. Kis Tibor: Referitor la impozitele din oras, se apropie alegerile si ar trebui
ca fiecare sa vad a care su nt p osibilitatile ca cetatenii sa aiba taxele cele m ai
m ici pe terenu ri, sa p lateasca m ai p u tin. În anul 2009 cand s-au efectuat niste
analize la caii m ortii concentratia d e cad m iu era d e 200 ori m ai m are. Eu cred
ca su ntem înd rep tatiti, toti cetatenii orasului, p e bu na d rep tate sa p latim cel
m ai m ic im p ozit d in tot ju d etul si d in tara. Ramâne sa d iscu tam m ai am plu
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cu colegii nostrii sa ved em ce se poate face. Eu p ersonal m a socotesc total
neîdreptatit.
D l. Baciu Ioan: Si eu am solicitat u nu i d om n p rofesor d e la Universitate d in
Sibiu u n stu d iu si m i s-a sp u s ca orice p lantatie vom efectu a în urm atorii 20
ani în localitatea Cop sa Mica si în zona învecinata, nim eni nu va fi d e acord
sa incheie un contract cu noi.
Dl. Fluture Adrian: Deocamdata nu exista.
Dl. Kis Tibor: Ne este interzis sa dam certificate de producator.
Dl. secretar: N u e adevarat.
D l. Fluture Adrian: Deocamdata legal nu exista scu tiri, nu m ai p entru
perimetrele, terenurile situate în anumite programe de ameliorare.
D l. secretar: Colegii m ei au analizat legislatia sp ecifica, nu exista acu m
posibilitatea.
D l. Fluture Adrian: Domnul Cind rea a încercat sa faca zonele acestea cu
scutire de impozit, Zlatna, Copsa Mica, Baia Mare.
D l. Kis Tibor: O sa ad uc sa ved eti exact d ata cand s-au facu t analize si
concentratiile care sunt foarte mari.
D l. Baciu Ioan: Ar trebu i sa facem o p ropu nere d in p artea întregu lu i consiliu
si sa o înaintam mai departe.
Dl. secretar: Eu cred ca asta se rezolva pe linie politica.
Dl. Fluture Adrian: Sa initieze cineva în parlament.
Dl. Comiza Cornel: Da, asa cum s-a rezolvat cu pensiile.
Dl. Fluture Adrian: Sa gaseasca o solutie de ameliorare.
Dl. Kis Tibor: În seara aceasta avem o sedinta si o sa le sp u n, sa ved em ce se
poate face.
Proiectu l d e hotarâre este su pu s la vot si hotarârea este ad optata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4. Raportul primarului privind starea economica, sociala si de
mediu a orasului Copsa Mica în anul 2013.
Punctul nr. 5. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier
local al domnului Ghiorcos Ioan.
D l. secretar: Com isia d e valid are a lu at act d e d ocu m entele întocmite si
p ropu ne valid area pe locu l d e consilier d eclarat vacant, a d om nu lu i Ghiorcos
Ioan.
Proiectu l d e hotarâre este su pu s la vot si hotarârea este ad optata cu
unanimitate de voturi.
Domnul Ghiorcos Ioan depune juramantul.
D l. Ghiorcos Ioan: Va m u ltu m esc p entru încred erea acord ata si va p romit ca
îmi voi aduce tot aportul pentru aceasta meserie de consilier al orasului.
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Punctul nr. 6. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna mai 2014.
Dl. Baciu Ioan: Îl propun pe domnul Moldovan Vladut.
Proiectu l d e hotarâre este su pu s la vot si hotarârea este ad optata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 7. Diverse
D l. Kis Tibor: Vreau sa va ad uc la cu nostinta ca orasul noastru a fost su p u s
u nor schimbari, îmbunatatiri d e catre firm a Strabag, lu crarea se ved e foarte
frumoasa, d ar avem mai m u lte clad iri aflate în patrim oniul cu ltu ral, p rintre
ele u na ar fi Biserica Evanghelica a orasului Cop sa Mica. Avem acolo u n
p anou care ne d a câteva inform atii d esp re istoricu l ei. Este singura locatie
din oras care nu are intrare. Trebuie facut ceva acolo.
Dl. Comiza Cornel: Se va face, se va rezolva.
Dl. Baciu Ioan: La caminul din Târnavioara se mai continua lucrarile?
Dl. Comiza Cornel: Da, se continua, o sa fie rezolvate toate problemele.
D l. Baciu Ioan: N e p u teti sp u ne ceva si d e lu crarile d e la cam inu l d in Cop sa
Sat?
Dl. Comiza Cornel: Am facut grupurile sociale, mese si scaune.
Dl. Baciu Ioan: Pentru ambele camine?
D l. Comiza Cornel: Deocam d ata pentru u nul. În fiecare an se fac lu crari la
camine, în functie de buget.
D -na Rusu Fabiola: La biserica ortodoxa exista grup social?
Dl. Comiza Cornel: Exista dar nu este apa, nu functioneaza instalatia.
D l. Baciu Ioan: N u su nt la biserici si vroiam sa vorbesc si eu cu d om nu l
viceprimar.
D -na Rusu Fabiola: Ma gândeam ca nu exista.
Dl. Comiza Cornel: Se poate repara.
D l. Toderici Ioan: În legatura cu cei care au restanta la chirie ce s-a
întamplat?
Dl. Comiza Cornel: Este un termen în care pot plati sau vor fi evacuati.
Dl. Toderici Ioan: Ei nu platesc nimic si râd de cei care fac ceva.
D l. Baciu Ioan: Doriti sa vina u n rep rezentat la u rm atoarea sedinta d e
comisie sa va explice?
Dl. Toderici Ioan: Da, sa vina la sedinta de comisie.
Dl. Oniga Ioan: În zona P-uri se vor face drumurile?
Dl. Comiza Cornel: Anul acesta se vor face.
Dl. Baciu Ioan: Declar sedinta inchisa.
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