PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 23 februarie 2016 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.68/2016 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Danea
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei
oraşului Copşa Mică.

Supun spre aprobare procesul verbal al

şedinţei ordinare din 26 ianuarie 2016 şi procesul verbal al şedinţei
extraordinare din 1 februarie 2016. Procesele verbale sunt aprobate
cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Ghiorcoş Ioan, preşedinte de
şedinţă.
Dl. Ghiorcoş Ioan prezintă ordinea de zi a şedinţei.
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 1. Raport de activitate S.V.S.U. şi SMURD, semestrul
II, anul 2015
Domnul Vasiu Dan, seful S.V.S.U., prezintă raportul de activitate.
Dl. Kis Tibor: Impactul cu cetăţenii e tot mai pozitiv, aveţi cote de
apreciere tot mai ridicate în Copşa Sat, vreau să vă întreb ce greutăţi
întâmpinaţi, dacă sunt şi care sunt?
Dl. Vasiu Dan: Comunicarea e destul de bună, lucrurile merg spre
bine an de an dar este loc şi de mai bine. Ne bucuram că sunt puţine
incendii la locuinţe, mai sunt incendii de vegetaţie, discutăm cu
populaţia. Deficiente sunt în partea de echipare a serviciului.
Dl. Kis Tibor: De echipament sau la ce va referiţi?
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Dl. Vasiu Dan: Da, de echipament, dar deocamdată ne descurcăm,
nu e atât de grav. Vreau să vă spun că am fost anul trecut într-o
delegaţie în Comuna Floreşti, 3 zile. Am luat legătura cu o fundaţie
româno-scoţiană care achiziţionează autospeciale din Scoţia şi le
donează în România, Serbia şi Bulgaria. Anul trecut a fost rândul
României, au dat 5 autospeciale. Am intrat în contact cu cei de acolo
şi au fost impresionaţi că noi am stat 3 zile acolo deşi nu eram pe
lista de donaţie. Am obţinut promisiunea că la următoarea etapă de
predare în 2017 suntem primii pe listă. Ne-au văzut interesaţi, am
avut discuţii foarte constructive, sperăm ca la anul să finalizăm
proiectul acesta.
Dl. Kis Tibor: Avem loc pentru maşină?
Dl. Comiza Cornel: Da.
Dl. Kis Tibor: Vă felicit pentru activitate, lucrurile merg sper bine, vă
doresc succes în continuare.
Dl. Baciu Ioan: Dacă cineva are nevoie de SMURD, nu neapărat
accident, că se simte rău, au obligaţia să intervină? Ar trebui să
intervină?
Dl. Vasiu Dan: Trebuie să respectăm protocolul, nu putem pleca fără
ca apelul să fie prin 112.
Dl. Baciu Ioan: Cineva s-a simţit rău, probabil a sunat prin
dispecerat, după ce au ajuns la persoana respectiva au spus că nu e
o problemă să solicite serviciul şi că este serviciul de urgenţă la
Mediaş.
Dl. Vasiu Dan: Ei sunt obligaţi să întrebe pacientul dacă este sau nu
de acord să-l transporte la spital, lucru acesta se specifică pe fişă.
Dl. Baciu Ioan: Serviciul SMURD nu este în măsură să pună un
diagnostic.
Dl. Vasiu Dan: Dacă mai auziţi astfel de cazuri vă rugăm să ne
comunicaţi.
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Dl. Toderici Ioan: Oamenii au nevoie de un serviciu pentru injecţii,
la SMURD nu se pot face.
Dl. Vasiu Dan: Este un serviciu de urgenţă, nu ambulatoriu. Dacă o
persoană are nevoie de tratament injectabil serviciul SMURD nu îşi
asumă răspunderea, administrează tratamentul şi apoi pleacă la o
intervenţie.
Dl. Toderici Ioan: Cu tratament prescris, nu avem în oraş un cabinet
şi oamenii trebuie să meargă până la Mediaş.
Dl. Kis Tibor: Este un serviciu de urgenţă.
Dl. Toderici Ioan: Degeaba le spui oamenilor că e un serviciu de
urgenţă.
Dl. Kis Tibor: Nu degeaba, le spunem adevărul, pur şi simplu legal
nu au voie.
Dl. Taifas Tudor: Serviciul SMURD are un statut şi are rolul lui.
Dl. Oniga Ioan: Nu trebuie să amestecăm lucrurile, serviciul SMURD
e pentru urgenţe, nu e vinovat de situaţie, ar trebui vorbit cu medicii
de familie. Îşi fac treaba foarte bine. Totuşi ar trebui reinformată
populaţia cu privire la rolul lor.
Dl. Vasiu Dan: O să facem acest lucru.
Dl. Ghiorcoş Ioan: Felicit în numele Consiliului Local serviciul
SMURD, au avut 1.485 de intervenţii, sunt altele care nu au ajuns la
asemenea performanţe.
Punctul

nr.

2.

Proiect

de

hotărâre

privind

modificarea

componenţei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului
de activităţi culturale ce se vor desfăşura în anul 2016
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Baciu Ioan: Pentru activităţile culturale în căminele culturale
avem stabilit ora până la care se pot desfăşura activităţile?
Dl. Comiza Cornel: Da, până la ora 23, este program pe oraş.
Dl. Kis Tibor: Trebuie să găsim o soluţie în cazul în care cineva vrea
şi specifică în cerere prelungirea programului. Trebuie să modificăm
programul de funcţionare în cazul căminelor din Târnăvioara şi Copşa
Sat.

Specificăm:

nuntă,

botez,

evenimente

culturale

specifice,

deoarece sunt spaţii culturale ale oraşului.
Dl. Toderici Ioan: Nu există o hotărâre de consiliu local pentru
căminele culturale.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei
locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-Lege
nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna
Surd Adelia
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Oniga Ioan: Cu condiţia să fie la zi cu taxele.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru luna februarie 2016
Dl. Ghiorcoş Ioan: Îl propun pe domnul Moldovan Vladuţ.

4

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.

Dl. Ghiorcoş Ioan: Declar şedinţa închisă.
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