PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 25 octombrie 2016 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 396/2016 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseste domnul Comiza
Cornel. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 2016. Procesul verbal
este aprobat cu unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.1. Informare privind deplasarea delegaţiei oraşului
Copşa Mică în Republica Moldova
Dl. primar: Am primit un film despre oraşul Ştefan Vodă şi aş vrea
să-l vedem împreună.
Oraşul a fost construit după arhitectura saşilor cu drumuri drepte,
au şcoli multe, spitale, teatru. Zona e agricolă, pomii sunt plantaţi de
oameni, sunt multe parcuri în oraş. E frumos, e curat, e asfaltat doar
în zona centrală. Sunt puţin mai în urmă decât noi ca dezvoltare, în
schimb sunt mai evoluaţi decât noi ca şi parte spirituală. Au mult mai
multă viaţă socială decât noi. Cultural sunt mult peste noi şi cred că
şi nivelul mediu de educaţie e peste. Sunt mulţi copii în şcoli, au
vinării printre care şi cea mai veche şi scumpă. Oraşul e mult mai
sigur decât oraşul nostru. Am primit un cadou, o carpetă cu Ştefan
Vodă, ei îl consideră sfânt. Oameni nu uită să mulţumească pentru
ajutor. Primarul e un om fantastic, au nevoie de noi, vor să se
înfrăţească urgent. Cer acordul dumneavoastră pentru a face
invitaţiile către primar şi vă rog să popularizaţi ideea de înfrăţire,
ideea de a participa familii, cei care au posibilitatea să cazeze pe
cineva să se înscrie în asociaţia “Prietenia”.
Dl. Taifas Tudor: Agricultura e privată sau de stat?
Dl. Primar: E privată.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Pop Florentin: La pct.3, venituri din valorificarea unor bunuri, 11
mii lei, ce reprezintă?
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D-na. Suciu Silvia: Bani din vânzări, s-a stricat centrala termică de
la ANL, fierul rezultat l-am predat şi intră la bunuri din vânzări,
inclusiv vânzările de apartamente. Acum această sumă e doar din
vânzarea fierului vechi de la ANL.
Dl. Mărginean Teodor: Iluminat architectural, ce este?
Dl. primar: Am schimbat 4 reflectoare de un fel în 5 de alt fel la
biserici, a fost o diferenţă de 1.000 lei şi trebuie să treacă prin
consiliu.
D-na. Suciu Silvia: Suma iniţială a fost de 225 mii lei bugetată şi
acum ne costă 225.970 lei.
Dl. Gyorffy Iosif: La pct.4, să ne spuneţi dacă 22 mii lei reprezintă
tot sistemul de încălzire.
D-na. Suciu Silvia: Da, tot sistemul de încălzire, proiectare, instalaţii
şi manoperă.
Dl. Pop Florentin: Când se preconizează să se realizeze asfaltarea pe
str. Morilor?
Dl. primar: Până la sfârşitul anului.
Dl. Gyorffy Iosif: Comisia a acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptata cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3. Interpelarea doamnei Suciu Silvia, contabil şef, la
solicitarea domnului consilier Pop Iosif Florentin
Dl. Pop Florentin: În cadrul şedinţei din 14 iulie 2016, la întrebarea
cât au costat lumânarile de la festivalul luminii, mi-aţi spus că 892
lei. Ulterior mi-aţi dat 3 facturi care însumau 713 lei.
D-na. Suciu Silvia: Suma de pe facturi e corectă. Am socotit în grabă
şi am greşit adunarea. Îmi cer scuze.
Dl. Pop Florentin: Mulţumesc.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare S.M.U.R.D. Copşa
Mică şi a Regulamentului privind activitatea de voluntariat în
cadrul S.M.U.R.D. Copşa Mică
Dl. Vasiu Dan prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea prşedintelui
de şedinţă pentru luna noiembrie 2016
Dl. Baciu Ioan: Propun pe domnul Ciucă Marius.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Dl. Baciu Ioan: Declar sedinta închisă.
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