PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 22/2017 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Gaşpar
Constantin, din motive medicale. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin
afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare
procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 15 decembrie 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. Proiect de hotărâre privind
acceptarea unei
donaţii cu sarcini de la S.C. SOMETRA S.A. Copşa Mică şi S.C.
REYCOM RECYCLING S.A. Copşa Mică
Domnul Draghiciu Paul prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. secretar: Bunurile donate vor fi inventariate în domeniul public al
oraşului Copşa Mică.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii ale SMURD Copşa Mică
Domnul Draghiciu Paul prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Comisia a acordat aviz favorabil cu 3 voturi
pentru şi 2 împotrivă. Dacă trec de la asistenţi medicali la
paramedici, responsabilităţile vor fi mai mari sau mai mici?
Dl. Drăghiciu Paul: Ei nu vor mai avea voie să facă anumite
proceduri.
Dl. Mărginean Teodor: Va scădea calitatea serviciilor faţă de
populaţie?
Dl. Drăghiciu Paul: Da, scade dacă priveşti lucrurile aşa dar, scade
la nivelul la care populaţia şi-l poate permite. Populaţia îşi poate
permite să plătească paramedic.
Dl. Mărginean Teodor: De unde ştim? Am facut consultare publică?
Dl. Drăghiciu Paul: Creşterea bugetului local, ca să fie plătiţi aşa
cum vor ei înseamnă dublarea bugetului serviciului, ori dublarea nu
poate fi făcută acum la nivelul venitului populaţiei. Nu trebuie să fac
consultare publică, noi am calculat şi înseamnă 100 lei/lună de
familie. Serviciul SMURD să nu fie în pericol de a se închide din cauza
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faptului că ne va obliga cineva să plătim nu ştiu câţi bani, are nevoie
de a se întoarce la prevederile legii de funcţionare minimale. De ce
insistăm să revenim la funcţia de paramedic, pentru că din păcate la
nivelul corpului de angajaţi s-a produs o ruptură morală. Noi am vrut
să le facem un bine cand i-am făcut asistenţi medicali. Dacă stăm să
facem o analiză pe cazuri o să vedem că nu e productiv pentru noi săi plătim ca asistenţi medicali. Dacă nu facem acest lucru, stăm la
mâna unei instanţe.
Dl. Mărginean Teodor: E dreptul lor că s-au dus în instanţă.
Dl. Drăghiciu Paul: Eu le-am spus când am avut şedinţă să consulte
un avocat, un jurist care să le spună dacă se încadrează sau nu pe
Ordonanta 20/2016. Primarii comunelor care sunt deservite de
SMURD au spus că dacă bugetul mai creşte ei o să renunţe la
serviciu.
Dl. Mărginean Teodor: Câte primarii sunt?
Dl. Drăghiciu Paul: Sunt şapte primării. Bugetul anul acesta rămâne
la fel 450 mii lei, 400 mii lei pentru salarii şi 50 mii lei alte cheltuieli.
Dl. Mărginean Teodor: E destul de delicat.
Dl. Drăghiciu Paul: E o decizie vitală.
Dl. Pop Florentin: Prin această hotărâre îi concediem pe cei 14 şi
înfiinţăm alte 15 posturi.
Dl. Drăghiciu Paul: Trebuie să fie 15 pentru a putea fi 3 pe tură.
Dl. Pop Florentin: Conţinutul fisei postului de asistent medical
coincide cu cel de paramedic?
Dl. Drăghiciu Paul: Nu. Ei vor fi paramedici de când semnează noul
contract. Sunt posturi diferite cu atribuţii diferite. Serviciul se
reorganizează, fiindcă altfel acţiunile lor pot duce la desfiinţarea
serviciului.
Dl. Mărginean Teodor: Probabil voi aţi creat un precedent.
Dl. Drăghiciu Paul: E vina noastră.
Dl. Pop Florentin: Să infiinţăm cele 15 posturi, fără să le desfiinţam
pe celelalte 14. Le putem modifica contractele prin act adiţional, care
o să fie de acord şi pe restul le desfiinţăm.
Dl. Drăghiciu Paul: Care e diferenţa de procedură, că nu-mi dau
seama?
Dl. Pop Florentin: Că nu ne mai pot da în instanţă.
Dl. secretar: Din punctul meu de vedere e legal să se desfiinţeze
posturi.
Dl. Drăghiciu Paul: Asta e pentru ca serviciul să funcţioneze în
continuare.
Dl. Ciucă Marius: Cu diploma de asistent medical poţi angaja
paramedic?
Dl. Drăghiciu Paul: Bineînţeles.
Dl. Mărginean Teodor: Comportamentul lor o să se schimbe datorită
nemulţumirilor.
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Dl. Drăghiciu Paul: Comportamentul lor trebuie să fie conform
regulilor şi fisei postului de paramedic.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Mărginean Teodor)
2 abţineri (dl. Pop Florentin, dl. Toderici Ioan).
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de majorare a
impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul
oraşului Copşa Mică şi pe terenurile agricole nelucrate 2 ani
consecutiv
Domnul Buta Claudiu prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Pop Florentin: Propun, dacă e ok, să abrogăm hotărârea de
mărire a impozitelor.
Dl. secretar: Trebuie iniţiat proiectul, acum nu putem.
Dl. Pop Florentin: Scrie în proiect că proprietarul va fi somat ca în
termen de 6 luni, pe cand în normele de aplicare ale Codului fiscal,
art. 168 lit. e) precizeaza ca pe parcursul anului fiscal să efectueze
lucrările de reparaţie.
Dl. Fluture Adrian: Trebuie să adopţi o hotărăre nominal, până la
sfărşitul anului fiscal, să poată fi majorat impozitul pentru anul viitor.
Dl. Pop Florentin: Anul fiscal se termină în 31 decembrie.
Dl. Fluture Adrian: Se face o bază de date la începutul anului,
funcţionarul desemnat de primar identifică imobilele şi terenurile.
Dl. Mărginean Teodor: Condiţia de identificare a terenurilor şi
imobilelor să se facă până în luna martie, pentru ca oamenii să aibă
termen de 6 luni să-şi facă reparaţia.
Dl. Drăghiciu Paul: Mie luna martie mi se pare prea putin.
Dl. Mărginean Teodor: Atunci mai mult, până în mai, iunie.
Dl. Drăghiciu Paul: De ce s-a propus termenul de 6 luni?
Dl. Fluture Adrian: Să poţi să le găseşti, să le identifici, să faci un
tabel, să ai o evidenţă a lor. Se notifică persoanele care nu au clădirea
în regulă, se dă termen, să poţi da în decembrie hotărârea de
majorare, nominal pentru fiecare în parte, pentru anul viitor dacă
persoana a fost somată şi nu a efectuat lucrarea.
Dl. Ciucă Marius: Deci termenul e de 6 luni de la data somării?
Dl. Fluture Adrian: Da, nu se somează in octombrie ci la inceput de
an.
Dl. Drăghiciu Paul: Noi vrem sa-şi repare casele. Ca sa îţi zugraveşti
casa ai nevoie de 2 saci de var şi un pic de hărnicie.
Dl. Pop Florentin: Poate acei 2 saci de var sunt o cheltuială
suplimentară.
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Dl. Drăghiciu Paul: Sunt localităţi unde îţi spun ce culoare să
zugrăveşti.
Dl. Fluture Adrian: Se pot aplica şi alte sancţiuni având în vedere că
majorarea impozitelor nu exclude celelalte amenzi.
Dl. Drăghiciu Paul: Din punctul meu de vedere regulamentul aşa
cum este propus de compartimentul de specialitate este aplicabil, este
legal.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu 12 voturi pentru şi 2 voturi impotrivă (dl. Pop Florentin,
dl. Mărginean Teodor).
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului
chiriei pentru locuinţele ANL din blocul 37, str. Colonia
Laborator, pentru anul 2017
Domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Toderici Ioan: În prima coloană e chiria lunară?
Dl. Tăpălagă Nicolae: Da, e chiria lunară pentru ANL –urile din toate
localităţiile, apoi sunt coeficienţii care reduc ponderea.
Dl. Toderici Ioan: Deci ultima coloană e chiria aici?
Dl. Tăpălagă Nicolae: Da.
Dl. Ciucă Marius: La calcul îmi apare o suprafată utilă şi una
construită.
Dl. Tăpălagă Nicolae: Se calculează la suprafaţa construită, nu utilă.
Dl. Ciucă Marius: Deci se adaugă un coeficient de 40%. Mi se pare
mult.
Dl. Tăpălagă Nicolae: Pănă anul trecut a fost 1,2 anul acesta e 1,4.
Dl. Ciucă Marius: 1.700 lei adica 390 euro/mp asta e valoarea dată
de?
Dl. Tăpălagă Nicolae: Ordinul prefectului şi în fiecare an se va
modifica.
Dl. Ciucă Marius: Este un apartament evaluat la 33 mii euro, în
Copşa, e foarte mult.
Dl. Tăpălagă Nicolae: Când se va vinde va fi evaluat de un evaluator,
nu de mine.
Dl. Drăghiciu Paul: În tot preţul singura chestie unde noi avem ce
discuta este coeficientul de 0,1%.
Dl. Ciucă Marius: Căt e?
Dl. Drăghiciu Paul: Între 5-10 lei/luna. Cu atât creşte chiria din
cauza noastră.
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor).
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Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei
oraşului Copşa Mică în Sistemul naţional electronic de plată
online a taxelor şi impozitelor.
Domnul Fluture Adrian prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Copşa
Mică nr.56/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţiilor de comerţ în zonele
publice din oraşul Copşa Mică
Domnul Draghiciu Paul prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Mi se pare un lucru bun.
Dl. Drăghiciu Paul: Singurul loc unde se mai poate vinde e în piaţă.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu 13 voturi pentru şi unul împotrivă (dl. Pop Florentin).
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a
trei parcele de teren de la S.C. SILNEF PROD S.R.L. Braşov
Domnul Draghiciu Paul prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Pop Florentin: Aş vrea să citesc şi eu planul.
Dl. Drăghiciu Paul: Deocamdată planul nu e o chestie scrisă, e o
găndire, un prim pas.
Dl. Pop Florentin: Am înţeles.
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Pop Florentin).
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind alegerea prşedintelui
de şedinţă pentru luna februarie 2017
Dl. Gyorffy Ioan: Propun pe domnul Mărginean Teodor.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. Gyorffy Iosif: Declar şedinţa închisă.
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