PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 30 mai 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 165/2017 a
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Apetrei
Liviu. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al
şedinţei ordinare din data de 25 aprilie 2017. 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. Prezentarea scrisorii de intenţie pentru înfrăţire a
oraşului Ştefan Vodă din Republica Moldova
Dl. secretar: Scrisoarea va fost transmisă prin e-mail. Domnul
viceprimar o să vă informeze despre vizita delegaţiei celor din oraşul
Ştefan Vodă.
Dl. Pop Florentin: Prezintă-i pe oamenii aceia, cum sunt?
Dl. Comiza Cornel: Sunt adevăraţi români, au avut o vizită
frumoasă, au facut un spectacol, au fost extraordinari, le-a plăcut. Iam primit după obiceiurile noastre. Ne-au invitat şi pe noi să vizităm
Ştefan Vodă. La liceu avem cantină şi internat, dacă putem după
înfrăţire să aducem copii din Ştefan Vodă la noi la şcoală ar fi un
lucru bun, e o treabă grea dar nu se ştie. Majoritatea din delegaţie au
fost ofiţeri de poliţie sau de armată. Primarul a fost ofiţer de poliţie,
secratarul fost maior. Pe partea culturală sunt foarte bine organizaţi.
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor pentru oraşul Copşa Mică
Domnul Vasiu Dan, şef SVSU, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Comisia a acordat aviz favorabil.
Dl. Baciu Ioan: Profit de faptul că e dl. Vasiu aici şi laud
promptitudinea cu care s-au deplasat într-o situaţie în care personal
am solicitat serviciul lor, buna organizare. Felicitări.
Dl. Vasiu Dan: Mulţumesc.
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi
completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare,
prin
atribuire
directă
nr.1/01.04.2009-364
/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru luna iunie 2017
Dl. Pop Florentin: Propun pe domnul Szekely Ernö.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. Pop Florentin: Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR

POP Florentin

ŞERBAN Dorin

Consilier Relaţii cu publicul
MATEI Iuliana

2

