PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 25 aprilie 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 145 /2017 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Ciucă
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 28 martie 2017 şi procesul verbal al
şedinţei extraordinare din data de 7 aprilie 2017. Procesele verbale
sunt aprobate 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 stabilirea tarifelor
pentru activităţile din componenţa Serviciului de salubrizare
furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe
raza unităţii administrativ teritoriale Oraşul Copşa Mică
începând cu data de 01.03.2017
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.
Dl. Pop Florentin: Se scumpeşte?
Dl. secretar: Nu stiu, nu e nimeni aici să răspundă.
Dl. Toderici Ioan: Eu ştiu că în fiecare an se scumpeşte cu 10 lei
pănă în 2021 când va ajunge la 165 lei.
Dl. Pop Florentin: La utilizatorul municipal, deşeuri municipale îmi
arată că e la fel ca anul trecut, în schimb la utilizatorul casnic nu
scrie nimic.
Dl. secretar: Nu avem specialist în salubritate. Pe prima pagină la
punctul d scrie de utilizatorii casnici.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este
adoptată cu 11 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Pop Florentin) 2
abţineri (dl. Mărginean Teodor, dl. Gaşpar Constantin).
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2016 şi stabilirea modului de
repartizare a profitului net obţinut de către societate în anul
2016
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este
adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor).
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Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru luna aprilie 2017
Dl. Moldovan Vlăduţ: Propun pe domnul Pop Florentin.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Declar sedinţa închisă.
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