PROCES VERBAL
al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2018 a
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.
201/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt
prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc
domnii Mărginean Teodor şi Gaşpar Constantin. Publicitatea şedinţei
s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.
Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 26 iunie 2018 şi al şedinţei extraordinare din data de 12 iulie
2018. Procesele verbale sunt adoptate cu majoritate de voturi.
Faţă de ordinea de zi comunicată, dl Ciucă Marius propune un
punct de diverse.
Se supune la vot ordinea de zi care este votată cu unanimitate
de voturi.
1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului
urbanistic general şi a Regulamentului local de urbanism pentru
oraşul Copşa Mică, aprobate prin H.C.L. nr.4/25.01.2000
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensaţiilor în bani
pentru personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenţă Copşa Mică.
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de
administraţie al Grupului Şcolar “Nicolae Teclu” Copşa Mică
pentru anul şcolar 2018-2019
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre şi solicită propuneri.
Dl Comiza Cornel îi propune pe dnii Moldovan Vlăduţ, Szekely
Ludovic şi Apetrei Liviu
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
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4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru luna august 2018
Dna Mărgineanu îl propune pe dl Moldovan Vlăduţ preşedinte de
şedinţă.
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este
adoptată cu unanimitate de voturi.
5. “Diverse”
Sunt prezentate de către dl Ciucă Marius poze în urma inundaţiilor
din Târnăvioara.
Dl Ciucă Marius: În şedinţele trecute, de nenumerate ori, şi mai ales
în şedinţele de buget de investiţii, s-a cerut de către dl Toderici Ioan
decolmatarea râului Târnăvioara, lucru pe care Primăria l-a neglijat în
totalitate, deci niciodată nu a considerat că reprezintă o prioritate de
investiţie făcută în zona respectivă, ceea ce a dus la catastrofa pe care
o vedeţi. Eu consider, dacă podul şi râul era decolmatat nu se inunda
zona. Din punctul meu de vedere este o neglijenţă a Primăriei şi
pentru aceasta vreau să iniţiez pe viitor un proiect de hotărâre privind
decolmatarea şi refacerea podului din Târnăvioara. Nu ştiu dacă mai
sunt în Copşa asemenea cazuri, mai sunt râuri unde există riscuri?
Dl Toderici Ioan: de la dl Rossnik de pe strada Plopilor, de lângă
cimitir, până jos la pod va fi decolmatat. Nu trebuie să ne axăm doar
pe Târnăvioara, ci şi pe celelalte zone pentru că, şi altundeva au fost
probleme.
Dl Ciucă Marius explică cum s-a produs viitura şi solicită măsuri
urgente de decolmatare a râului şi podului Târnăvioara pentru că
codul galben încă există în vigoare, până în mijlocul lunii august.
Dl Primar: Într-adevăr au fost 80 l apă/m.
Dl Toderici Ioan: În anul 2000 erau ploi tot la 2 săptămâni, dar nu a
ieşit niciodată pârâul, pentru că era curăţat şanţul în fiecare an, şi nu
era trestie.
Dl Primar: Începând de astăzi, Apele Române vin cu un utilaj, şi
decolmatează râul Târnăvioara din capăt către gospodăria dlui Ciucă
Marius. O să vedeţi că la anul în primăvară va fi la fel, pentru că
nivelul de bază e acelaşi.
Dna Mărgineanu Marcela: Declar şedinţa închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MĂRGINEANU Marcela
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