PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 26 septembrie 2017 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.
412/2017 a primarului oraşului Copşa Mică. 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 procesele verbal al şedinţei ordinare din data
de 29 august 2017. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de
voturi. Supun spre aprobare procesul verbal al sedintei extraordinare
din 14.09.2017. 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 rectificarea
bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2017
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de
hotărâre.
Dl. Pop Florentin: La asociaţii dăm suma de 8 mii lei, care sunt
acestea?
D-na. Suciu Silvia: A.S. Copşa Mică.
Dl. Pop Florentin: Nu ştiu dacă îmi aduc bine aminte, dar luna
trecută nu am alocat bani pentru strada Fierarilor?
D-na Suciu Silvia: Nu, au fost prevăzuţi iniţial banii aceştia, nu s-a
consumat din ei.
D-na Czika Elena: Au fost pentru strada Rafinăriei şi strada Visei.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei, statului de funcţii şi numărul de personal ale
aparatului de specialitate a primarului oraşului Copşa Mică
Doamna Czika Elena,
proiectul de hotărâre.

consilier

resurse

umane,

prezintă

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice
alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale,
nonprofit de interes general – Microproiecte cetăţeneşti
Domnul Cristea Dan, consilier la Biroul managementul
proiectelor, prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. Gaşpar Constantin: Lucrările trebuie executate cu o firmă
specializată?
Dl. Cristea Dan: Sigur că da, de o firmă specializată, cu deviz
estimativ al lucrărilor.
Dl. Mărginean Teodor: Societatea are de a face cu Primăria?
Dl. Cristea Dan: Nu are treabă cu Primăria, doar cu reprezentanţii
fiecărui bloc.
Dl. Mărginean Teodor: Fiecare bloc îşi alege o societate?
Dl. Cristea Dan: Da, care prezintă devizul de lucrări, angajaţii de la
tehnic verifică ca în deviz preţurile să fie preţurile medii ale pieţei, să
nu fie preţurile maxime ale pieţei. Primăria nu va vira niciun ban
până când lucrarea nu va fi gata. Prin contractul de finanţare sunt
impuse termene de garanţie, se vor face procese verbale de recepţie
semnate de reprezentanţii asociaţiei, un reprezentant din partea
primăriei şi un reprezentant din comisia de evaluare. După semnarea
procesului verbal, primăria va vira în contul asociaţiei contravaloarea
lucrărilor.
Dl. Baciu Ioan: Cât timp au la dispoziţie?
Dl. Cristea Dan: Până în luna decembrie, dar, de exemplu la blocul 6
din strada Aleea Castanilor, care a luat un punctaj mai mare, se vrea
ca la sfârşitul lunii octombrie să se finalizeze lucrările, blocul nr. 1
din strada Aleea Castanilor are un termen mai lung, iar cei din blocul
12 din strada Aleea Castanilor au termenul până în luna decembrie,
deoarece au mai multe lucrări de efectuat, au şi trotuarele de făcut şi
lucrează cu două firme.
Dl. Mărginean Teodor: Anul acesta în decembrie?
Dl. Cristea Dan: Da
Dl. Baciu Ioan: La blocul 12 din strada Aleea Castanilor, cine este
responsabil?
Dl. Cristea Dan: Domnul Mircea Mărgineanu. La blocul nr. 1 din
strada Aleea Castanilor, responsabil este doamna Liliana Dragotă, la
blocul 6 din strada Aleea Castanilor, responsabil este domnul
Ghiorcoş Ioan, iar la blocul 28 din strada Laborator, responsabil este
domnul Baciu Olofir.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu”
Copşa Mică pentru anul şcolar 2017-2018
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. secretar: Vă rog să faceţi propuneri.
Dl. Comiza Cornel: Propun în această comisie pe domnul consilier
local Moldovan Vlăduţ şi pe domnul consilier local Szekely Ludovic.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în
Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceului Tehnologic
„Nicolae Teclu” Copşa Mică
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. secretar: vă rog să faceţi propuneri.
Dl. Comiza Cornel: Propun pe domnul Consilier local Ciucă Marius.
Dl. Mărginean Teodor: Aş dori să fac şi eu o menţiune, ca toate
propunerile pentru diverse situaţii să le facă domnul Comiza Cornel.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind
preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017.

alegerea

Dl. Toderici Ioan: Propun pe domnul Apetrei Liviu.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. Toderici Ioan: Declar şedinţa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TODERICI Ioan

SECRETAR
ŞERBAN Dorin

Întocmit
Consilier Relaţii cu publicul
BUHAZI Cristina
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