PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 26 iulie 2016 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 245 /2016 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Baciu
Ioan. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei
oraşului Copşa Mică.
Dl. secretar: Dacă aveţi observaţii la procesele verbale, să modificăm
şi să supunem la vot.
Dl. Mărginean Teodor: Nu putem să ascultăm şedinţa extraordinară
din 14.07.2016?
Dl. secretar: Unde?
Dl. Mărginean Teodor: Personal, e posibil să primesc pe mail în
format audio?
Dl. secretar: Dacă vreţi puteţi veni la sediu să ascultaţi înregistrarea.
Dl. Mărginean Teodor: Sau să propun pe diverse şi să ascult.
Dl. secretar: Nu am mai întâlnit asemenea solicitare, situaţia nu este
reglementata de lege.
Dl. Mărginean Teodor: Pot veni la Consiliu să o ascult. Mulţumesc.
Dl. secretar: Da, în lege scrie că se face public procesul verbal al
şedinţei. Nu scrie nimic de audio, video.
Dl. secretar: Propun aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare
din data de 27.06.2016.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar: Propun aprobarea procesului verbal al şedinţei
extraordinare din data de 14.07.2016.
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Apetrei Liviu, preşedinte de
şedinţă.
Dl. Apetrei Liviu prezintă ordinea de zi a şedinţei.
Dl. Toderici Ioan propune diverse.
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Dl. Comiza Cornel: Aş dori să dau citire acestei circulare de la
primarul oraşului Copşa Mică, pentru fiecare şi să înţelegem ce
înseamnă Consiliu Local, consilier, ce înseamnă disciplină. Dacă
sunteţi de acord.
Se votează în unanimitate pentru citirea solicitării primarului
oraşului Copşa Mică.
Dl. Comiza Cornel citeşte solicitarea primarului înregistrată cu nr.
4849/25.07.2016:
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“Stimaţi consilieri,
Consiliul local este cea mai înaltă autoritate a administraţiei
publice locale, prin care se realizează autonomia oraşului, nu un târg
sau piaţă unde fiecare îşi fixează propriile reguli, iar dumneavoastră în
calitate de aleşi locali sunteţi obligaţi să respectaţi Constituţia şi legile
ţării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local, să vă supuneţi regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosiţi
în cuvântul dumneavoastră sau în relaţiile cu cetăţenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Pentru buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu ce vor urma, vă
reamintim mai jos câteva din obligaţiile ce vă revin, conform
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local,
regulament care v-a fost înmânat în şedinţa de constituire a Consiliului
local şi pe care probabil nu aţi reuşit să îl parcurgeţi până în prezent.
- Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la
cuvânt;
- Timpul afectat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui
proiect de hotărâre sau problema înscrisă pe ordinea de zi este de
maximum 5 minute;
- În anumite situaţii, preşedintele de şedinţă poate propune
Consiliului Local spre aprobare un alt timp ce va fi afectat fiecărui
vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului;
- Consilierii locali sunt obligaţi ca la dezbaterea unui proiect de
hotărâre sau problemă înscrisă pe ordinea de zi să ia cuvântul o
singură dată şi să se refere exclusiv la problema care formează obiectul
dezbaterii;
- Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să
răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost
nominalizat de alt vorbitor;
- Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de
consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în
discuţia Consiliului Local;
- Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului.
Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea
consilierilor;
- Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către
consilierii locali prezenţi la şedinţă;
- În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată,
preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica
sancţiunile stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a
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Consiliului local în competenţa sa ori poate propune Consiliului Local
aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Drept urmare, vă adresăm rugămintea să respectaţi cu stricteţe
obligaţiile ce vă revin, conform Regulamentului de Organizare şi
funcţionare a Consiliului Local.
Daniel Tudor Mihalache, primarul oraşului Copşa Mică.”
Dl. Comiza Cornel: V-aş ruga, în calitate de consilier şi viceprimar să
fim o echipă bună. Am discutat şi la început. Degeaba venim aici şi
nu ştim ce vorbim sau vorbim ce nu trebuie. Suntem obiectivi,
şedinţa să fie cât mai scurtă şi la obiect. Mulţumesc.
Punctul nr. 1. 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 Gaşpar Zoica Maria
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Oraşul Copşa Mică vinde o locuinţă din str.
Col. Laborator, bl.40, ap.23, doamnei Gaşpar Zoica, actualmente
chiriaş fără datorii.
Dl. secretar: Da.
Dl. Mărginean Teodor: Aş vrea să văd contractul de închiriere între
oraş şi doamna Gaşpar acum sau în şedinţa următoare, cum
consideraţi dumneavoastră ca şi consilieri, dar fiindcă este dreptul
meu vreau să văd contractul de închiriere dintre doamna menţionată
şi Primărie. Nu mă interesează utilităţile pentru că e o altă poveste,
altă discuţie.
Dl. Apetrei Liviu: Nu ştiu dacă a avut Primăria contract cu cineva.
Dl. Comiza Cornel: Este. Dacă nu era nu puteam vinde locuinţa.
Dl. secretar: Îl anunţ pe dl. Tăpălagă. Dacă nu poate veni acum, îl
aduce în şedinţa următoare.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului
Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa Mică, în calitate
de reprezentant al oraşului Copşa Mică in Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONORD SIBIU"
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Comisia C a dat aviz favorabil cu patru voturi
pentru, deşi comisia C în situaţia în speţă e consultativă, avizul e
consultativ. Nu a fost prezent dl. Baciu Ioan.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru luna august 2016
Dl. Apetrei Liviu: Îl propun pe domnul Baciu Ioan.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Diverse
Dl. Toderici Ioan: Am o problemă legată de SMURD. Vreau să vă
aduc în atenţie tuturor. Refuzul acordării primului ajutor medical în
caz de urgenţă e infracţiune şi se sancţionează ca atare. Duminică
noaptea am fost la o nuntă în Boian, s-a întâmplat o problemă cu
toxiinfecţie alimentară. Am venit cu soţia, că ea a fost în cauză, la
SMURD ora 02:30. De serviciu dl. Alămorean şi dl. Bobar, solicitând
să i se administreze tratament, în speţă perfuzie clorură de natriu, ma refuzat categoric, nu are, metroclopramid nu am. Nici măcar să se
ridice de pe scaun, soţia mea abia stătea în picioare, bunul simţ să-i
dea voie să stea sau cel puţin să vadă ce are, refuz categoric, nu am,
nu am. În acest caz cer să se facă un referat. Dacă nu i se întocmeşte
un referat şi nu se ia o măsură împotriva lui eu voi face plângere
penală la parchet pentru refuzul acordării asistenţei medicale în caz
de urgenţă şi plângere la ordinul asistenţilor medicali. Repet e mai
bine să se rezolve pe plan local, să vină sa-şi ceară scuze decât să-i
fac plângere la parchet.
Dl. Mărginean Teodor: Îmi puteţi spune data?
Dl. Toderici Ioan: Da, 24.07.2016, orele 02:30. Mi s-a reproşat că de
ce nu am mers la Mediaş. De ce plătim SMURD-ul? De ce se iau taxe
de la populaţie dacă nu li se oferă servicii? Acest serviciu care este
pentru populaţie. SMURD-ul fiind plătit din banii publici este obligat.
Nu este populaţia la cheremul celor de la SMURD ci invers.
Dl. Apetrei Liviu: Dacă nu a avut, de ce nu a dus-o la Mediaş?
Dl. Toderici Ioan: Pentru că a fost trezit din somn la ora 02:30.
Dl. secretar: De aici nimeni nu poate sancţiona, vă recomand să-l
invitam în şedinţa următoare pe şeful SVSU.
Dl. Toderici Ioan: Nu este primul caz, am constat pe propria piele.
Au mai fost cazuri când au fost refuzaţi cetăţenii să li se acorde
primul ajutor medical.
Dl. Mărginean Teodor: Şi eu cunosc asemenea cazuri. Cred că dl.
secretar are cea mai mare dreptate, noi nu putem face ceva. La
următoarea şedinţă să-l avem invitat pe responsabilul de la SMURD
şi să avem o discuţie.
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Dl. Toderici Ioan: Am adus la cunoştinţă, să ştie întreg Consiliul
Local, nu este primul caz în care se întâmplă. În asemenea situaţii noi
trebuie să luăm măsuri. Noi plătim, sunt banii populaţiei. Să îşi ceară
scuze în mod politicos şi altă dată să nu mai facă aşa ceva.
Dl. Comiza Cornel: Când vine responsabilul să vină şi cu cele 2
persoane.
Dl. Toderici Ioan: I-am cerut metroclopramid şi o soluţie perfuzabilă,
clorură de natriu de 0,5% care se administrează în caz de toxiinfecţie
alimentară. Intervenţia în primele ore e vitală.
Dl. Comiza Cornel: Trebuie să vedem dacă ei administrează aşa ceva.
Dl. Toderici Ioan: Maşina este dotată în permanenţă cu aceste
medicamente pentru că trebuie să intervină în situaţii majore. În caz
de accident trebuie să aibă perfuzie. Nu cred că nu a avut, a fost rea
intenţie.
Dl. Mărginean Teodor: Cred cu certitudine că cel mai bun lucru
pentru o analiză corectă e să vină responsabilul şi cu cei doi angajaţi
SMURD.
Dl. Comiza Cornel: Am notat şi fiţi sigur că la următoarea şedinţă va
prezenta exact situaţia.
Dl. secretar: Să vină şi cei 2 angajaţi SMURD?
Dl. Mărginean Teodor: Da, pentru că aşa se face o analiză corectă.
Dl. Gyorffy Iosif: Se întâlneşte o comisie de disciplină şi se
analizează. Comisia de disciplină respectivă face referatul respectiv,
nu noi.
Dl. Apetrei Liviu: Să se prezinte aici să-şi spună punctul de vedere şi
mai departe şeful lor decide.
Dl. Toderici Ioan: Eu am zis mai bine să vină să-şi ceară scuze. Nu e
primul caz în care refuză acordarea de primul ajutor. Să-şi ceară
scuze faţă de noi, de mine în special, altfel fac plângere şi e mai rău.
Închisoarea e de la 3 luni la 5 ani sau cu amendă şi nu vreau să-i
ratez viitorul. Să lase mândria.
Dl. Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă.
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