PROCES VERBAL
al şedinţei extraordinare din data de 13 februarie 2015 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.84 /2015 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Danea
Marius şi Baciu Ioan.
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Toderici Ioan,
preşedinte de şedinţă.
Dl. Toderici Ioan prezintă ordinea de zi a şedinţei.
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu
unanimitate.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile
publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2015.
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Pop Viorel: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil
proiectului de hotărâre.
Dl. Toderici Ioan: In Târnăvioara la cele doua case banii de anul
trecut s-au folosit?
Dl. Drăghiciu Paul: Nu, s-a realocat aceeaşi sumă.
Dl. Deaconu Adrian: Plata s-a facut în rate, acum se continuă.
Dl. Draghiciu Paul: Sunt aceleaşi case.
Dl. Oniga Ioan: Comisia de recepţie ar trebui să fie mai exigentă,
lucrările să fie de calitate.
D-na Blaga Elena: Ce drumuri vor fi reparate?
Dl. Deaconu Adrian: Drumurile din str. Aleea Salcamilor, str. Visei,
str. Plopilor şi Cartierul Nou dacă se fac economii.
Dl. Toderici Ioan: Cred că ar fi bine ca în fiecare zonă să se repare
drumurile.
Dl. Draghiciu Paul: Consider că sunt echilibrate reparaţiile la
drumuri.
Dl. Ghiorcos Ioan: Drumul de pe strada Plopilor nu este drum
judeţean?
Dl. Draghiciu Paul: Nu.
Dl. Deaconu Adrian: În Târnăvioara drumurile nu sunt foarte rele,
doar str. Morilor.
Dl. Comiza Cornel: Trebuie reparat podul de la Târnăvioara.
Dl. Draghiciu Paul: Consiliul Judeţean a spus că vor să realizeze
proiectul după care podul reintră în patrimoniul oraşului. Singura
şansă pentru asfaltarea tuturor drumurilor ar fi un proiect cu fonduri
nerambursabile.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 . Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului
anual al bugetului local al oraşului Copşa Mică.
Doamna Suciu Silvia, contabil sef, prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Dl. Toderici Ioan: Declar şedinţa închisă.
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