PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 29 august 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 378 /2017 a
primarului oraşului Copşa Mică. Dispozitia a fost afişată la sediul
primăriei. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa
este statutară. 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 iulie 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan aparţinând
domeniului public al oraşului Copşa Mică, pentru amplasarea
unei construcţii provizorii în vederea montării unor echipamente
şi instalaţii pentru telecomunicaţii
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
D-na Benicky Camelia: Ce vor să facă acolo?
Dl. secretar: o să fie un DigiBox.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Un loc pentru încasat.
Dl. secretar: O să fie instalaţii, servere şi un oficiu de relaţii cu
clienţii. Am comandat un raport de evaluare, iar chiria ar fi în jur de
300 lei pe an, noi propunem ca licitaţia să pornească de la 500 euro
pe an, oricum noi anunţăm în cazul în care vin şi alţii. Propunem ca
licitaţia să pornească de la 500 euro pe an cu un pas de strigare de
10 euro. Raportul de evaluare spune 300 lei pe an, de la suma
aceasta ar trebui să pornească.
Dl. Baciu Ioan: Nu merge pe aceaşi regulă cu chiriaşii care au spaţii
comerciale acolo?
Dl. secretar: Nu, dacă ţineţi minte am revocat un punct dintr-o
hotărâre de consiliu în care se stabilea fix chiria şi am spus că pentru
fiecare în parte o să comandăm un raport de evaluare. Pentru acest
spaţiu trebuie să încasăm minimum 300 lei pe an, noi putem să
cerem mai mult, dar să nu fie sub 300 lei pe an. Închirierea se va face
pe 5 ani cu posibilitatea de prelungire pe încă 5 ani. Proiectul de
hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate
de voturi.

1

Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică deschisă a unui spaţiu cu destinaţia cabinet
stomatologic, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Mărginean Teodor: Cabinetul este cel de lângă cabinetul doamnei
Dr. Băltoaică? Ea a mai avut acolo cabinet.
Dl. secretar: Da, în trecut a mai avut cabinetul acolo, dar a intrat în
concediu pentru creştera copilului şi acum vrea să se întoarcă.
Dl. Mărginean Teodor: Cabinetul este închiriat?
Dl. Gaşpar Constantin: Este al ei.
Dl. secretar: Nu este cabinetul ei, cabinetul a fost închiriat, dar acum
este liber, este cabinetul nostru. Este domeniul privat al oraşului, nu
face parte din aceeaşi categorie din care fac parte celelalte cabinete
aflate în clădire.
Dl. Gaşpar Constantin: Cabinetul este mobilat, dotat cu aparatură şi
tot ce este în cabinet îi aparţine.
Dl. Mărginean Teodor: Probabil are şi aparatura necesară în cabinet.
Dl. Moldovan Vlăduţ: Sunt ale ei.
Dl. secretar: Da, este aparatura ei, noi nu am avut aparatură acolo.
Nu am apucat să facem un raport de evaluare, totul s-a întâmplat
foarte repede, am comandat raportul, iar în hotărâre vom specifica că
se împuterniceşte primarul să aprobe preţul de pornire al licitaţiei,
având la bază raportul de evaluare. Cât va arăta raportul de
evaluare, noi atât o să punem. Poate veni şi un alt medic stomatolog,
vom anunţa în ziarul Tribuna, pe internet şi vom licita spaţiul.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind modificare HCL Copşa
Mică nr. 30/2017 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. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul 2017-2018
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
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Dl. Pop Florentin: Ştiţi câţi elevi sunt la şcoala şi grădiniţa din
Târnăvioara?
Dl. secretar: Nu deţin aceste informaţii, probabil dacă am primit
avizul confom sunt suficienţi elevi.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor
şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acestora, de punere
în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general
Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Deaconu Adrian: Vă rog să propuneţi componenţa comisiilor, din
partea dumneavoastră. Tot prin hotărârea de astăzi se aprobă şi
regulamentul de funcţionare a comisiilor respective.
Dl. Baciu Ioan: Câte cereri au fost depuse în prima sesiune?
Dl. Deaconu Adrian: Nu a avut loc prima sesiune, deorece nu a fost
depusă nici o cerere.
Dl. Deaconu Adrian: Vă rog să faceţi propuneri pentru comisia de
evaluare şi selecţie.
Dl. Comiza Cornel: Propun în această comisie pe dl. consilier Gyorffy
Iosif, d-na. consilier Benicky Camelia şi pe dl. consilier Moldovan
Vlăduţ.
Dl. Deaconu Adrian: Vă rog să faceti propuneri pentru comisia de
soluţionare a contestaţilor.
Dl. Comiza Cornel: propun pe dl. consilier Taifas Tudor, dl. consilier
Apetrei Liviu şi pe dl. consilier Szekely Ludovic.
Dl. secretar: Este cineva care doreste să facă alte propuneri?
Dl. Deaconu Adrian: Comisia de selecţie şi evaluare, dacă se vor
depune proiecte şi avem ceva semnale că se vor depune, va fi cea care
va avea cel mai mult de lucru. Comisia de soluţionare a contestaţilor
o constituim, dar nu cred că o să fie contestaţii. Vă rog să luaţi în
calcul acest aspect, ţinând cont că fiecare dintre dumneavoastră aveţi
servicii şi poate o să fie un pic mai greu.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
14 voturi pentru şi o abţinere, dl. consilier Mărginean Teodor.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru luna septembrie 2017
Dl. Taifas Tudor: Propun pe domnul Toderici Ioan.
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu
unanimitate de voturi.

Dl. Taifas Tudor: Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TAIFAS Tudor

SECRETAR
ŞERBAN Dorin

Consilier Relatii cu Publicul
BUHAZI Cristina
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