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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 ianuarie 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.35/2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Pop 
Viorel şi Danea Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 23 decembrie 2015. Procesul verbal 
este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Toderici Ioan, preşedinte de 
şedinţa. 

Dl. Toderici Ioan prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile 
publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2016. 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre 
 
D-na Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul. 
Dl. primar: Noi ne-am propus, nu e ceva sigur, sperăm să primim 
banii. 
D-na Suciu Silvia: Ţineţi minte acest lucru, încă suntem în proces cu 
cabinetele medicale, am alocat banii pentru restituirea sumelor cu 
care doamnele doctor au cumpărat spaţiile medicale. 
Dl. Toderici Ioan: Cât aţi spus la cheltuieli cu Poliţia Locală? 
D-na Suciu Silvia: Se compune din 202 mii lei cheltuieli de personal 
la Poliţia Locală şi 28 mii lei.  
Dl. Toderici Ioan: Aţi scris 150 mii la Poliţia Locală. 
D-na Suciu Silvia: Acolo nu e nominalizat  separat, totalul e bine. 
Dl. Toderici Ioan: La şcoli suma e invers aici pe tabele. 
D-na Suciu Silvia: Scuzaţi-mă, am  greşit, e bine cum am spus. 
Dl. Toderici Ioan: Casa cu nr. 31 e cumpărată. 
Dl. primar: Din câte ştim noi nu e, e în chirie. 
Dl. Toderici Ioan: Eu am auzit că a cumpărat Cioropan de la 
Râşniţă. 
Dl. primar: O să verificam, noi ştim că e chiriaş. 
Dl. Toderici Ioan: Eu v-am adus la cunoştinţă ce am auzit din 
discuţiile purtate cu cei de acolo. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Bugetul este foarte bine alocat, învăţământ, 
parcuri dar aş avea o obiecţiune, dacă se poate, blocurile să fie 
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reparate că s-au deteriorat; s-au mai făcut reparaţii dar culoarea nu e 
la fel; dacă mai rămân bani, măcar blocurile din zona aceasta; 
Dl. primar: Faptul ca s-au reparat blocurile, proprietăţile private a 
fost o excepţie a legii, dacă consiliul local ar hotărî să repare, curtea 
de conturi ne-ar pune să dăm banii înapoi; am făcut reparaţiile din 
garanţie; de acum noi ar trebui să dăm amenzi dacă nu sunt 
reparate. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Eu am vorbit cu vecinii, la iniţiativa lor am 
întrebat; 
Dl. primar: Noul cod fiscal a modificat întreaga viaţă fiscala a 
României, dacă vreţi noi vă putem ajuta să vă organizaţi, să fim 
intermediari; dacă nu vă întreţineţi blocul vă putem amenda; nu 
uitaţi că aţi votat mărirea impozitului cu 200% pentru casa 
neîntreţinută. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Voi vorbi cu vecinii şi am să le spun; 
Dl. Taifas Tudor: O observaţie aş avea, trebuiau mai mulţi bani 
alocaţi la drumuri decât la parcuri. 
Dl. primar: Dar la drumuri sunt mult mai mulţi bani decât la 
parcuri, la parcuri sunt 45 de mii lei iar la drumuri 192 mii lei. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Unde se face terenul de fotbal? 
Dl. Comiza Cornel: În cartier va fi terenul de sport. 
Dl. Toderici Ioan: La drumuri şi poduri se fac reparaţii în cartier, nu 
se pot face în tot oraşul? Str. Dealului e cuprinsa de 2 ori la reparaţii. 
Dl. primar: Se fac, sunt două lucruri diferite acolo, amenajare nu 
asfaltare. 
D-na Suciu Silvia: Am scris eu greşit, am trecut asfaltare, dar e 
modernizare. 
Dl. Toderici Ioan: Străzile de la blocuri şi din cartier sunt prevăzute, 
celelalte străzi nu, nici o reparaţie? 
Dl. primar: Reparăm unde este nevoie, cu timpul toate vor fi 
reparate, logica noastră este unde plătesc impozite zeci, sute, mii de 
locuitori. 
Dl. Toderici Ioan: Str. Fântânilor nu a intrat nici anul trecut nici 
acum 2  ani; ceilalţi nu plătesc impozit? 
Dl. primar: De Târnăvioara întrebaţi?  
Dl. Toderici Ioan: Nu. 
Dl. primar: Vă rog să întrebaţi punctual. 
Dl. Toderici Ioan: Anul trecut a fost cuprinsă str. Morii şi nu s-a 
asfaltat. 
Dl. primar: Nu ştiu dacă a fost cuprinsă. 
Dl. Toderici Ioan: Ba da, s-a votat în consiliu, când va fi reparată? 
Dl. Baciu Ioan: Va fi reparată după ce se va face podul. 
Dl. Comiza Cornel: Au fost făcute reparaţii. 
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Dl. Toderici Ioan: La pod când încep reparaţiile sau când se face un 
pod nou? 
Dl. primar: Nu, este Strada Românească, dispare ca barieră, 
conexiunea se va face cu Strada Morii, pe după fostul gater, acolo 
vine construit, dacă reparam strada riscăm să fie stricată când se va 
repară podul. 
Dl. Ciucă Marius: E prevăzut anul acesta? 
Dl. primar: Nu ştim când, nu avem un răspuns clar deocamdată, 
acolo vrem să facem şi un teren de fotbal. 
Dl. Toderici Ioan: La podul peste părău vă referiţi sau la cel peste 
Târnava? 
Dl. primar: Nu la cel peste Târnava, cei de la CFR vor construi podul. 
Dl. Toderici Ioan: Şi podul peste Târnava când se va face? Să facem 
măcar proiectul. 
Dl. primar: Proiectul îl avem, l-am primit de la Consiliul Judeţean 
când ni l-a dat înapoi. Linii de finanţare nu sunt să putem depune 
proiect; 
Dl. Toderici Ioan: Nu există în Regio 2014-2020? Prevede linii de 
finanţare pe infrastructură şi construire străzi noi. 
Dl. primar: Nu există pentru poduri la oraşe. 
Dl. Taifas Tudor: Noi cei de la blocuri plătim mai mult impozit decât 
cei din Târnăvioara şi str. Morii, noi avem prioritate, e echitabil aşa. 
Dl. Toderici Ioan: Adică nu vreţi să se repare niciodată în altă parte? 
Dl. primar: Noi încercăm să facem echitabil, nu înseamnă că nu vom 
face niciodată în altă parte. 
Dl. Toderici Ioan: În Târnăvioara au reparat cei de la SCA MO TER. 
Dl. primar: Dacă nu ne ocupam noi nu reparau. 
Dl. Toderici Ioan: S-a reparat pe banii lor nu pe banii noştri. 
Dl. primar: S-a reparat din banii de garanţie. 
Dl. Ciucă Marius: Părerea mea e ca str. Morii e cea mai importantă, 
cea mai circulată. 
Dl. primar: Dacă o facem, riscam să se strice. 
Dl. Ciucă Marius: Eu cred că va mai dura vreo 5 ani. 
Dl. primar: O să ne gândim şi o facem. 
Dl. Toderici Ioan: Dacă nu au bani mai durează. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Trebuie discutat cu ei. 
Dl. primar: Avem corespondenţa cu ei, dar nu răspunsuri oficiale. 
Dl. Ciucă Marius: Târnăvioara este Centrul Cultural, nu cred că e 
mult. 
Dl. primar: Aşa e, dar aţi văzut ce s-a întâmplat cu drumul gării. 
Dl. Ciucă Marius: E vorba de câteva sute de metri, nu cred că e aşa 
mult. 
Dl. primar: O să luăm asta în calcul, dacă avem încasări bune vom 
reveni la sfârşitul anului asupra acestui lucru. 
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Dl. Ghiorcoş Ioan: Vreau să vă spun că am avut mare ajutor şi 
sprijin din partea Primăriei când au fost probleme cu apa. 
Dl. primar: Dacă primim staţia, va fi şi mai simplu. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Încă nu se poate. 
Dl. primar: Dacă luaţi revista oraşului de la casierie, o să vedeţi 
situaţia apei în oraş, toate defectele în 2015 şi costul lor; îi mulţumim 
doamnei Suciu pentru că a avut grijă să cuprindă suficienţi bani în 
buget. 
Dl. Toderici Ioan: Cu câinii comunitari se face ceva? Pentru ecarisaj 
nu s-a alocat nici un leu. 
Dl. primar: Ba da, la salubritate, 2.000 euro, mai mult nu se poate. 
Dl. Comiza Cornel: După 15 februarie vă pot spune mai  multe, voi 
vorbi cu cei de la firma de ecarisaj, noi am construit o cuşcă să 
prindem câinii. 
Dl. primar: Cu firma prindem 20 de câini cu aceşti bani. 
Dl. Baciu Ioan: Vecinii noştri au plătit la SMURD? 
D-na Suciu Silvia: Da, au plătit; sunt nişte mici restanţe la Micăsasa 
şi Şeica Mică, nu sunt sume mari. 
Dl. Baciu Ioan: Există bunăvoinţă? 
D-na Suciu Silvia: Da. 
Dl. primar: Am discutat cu ei despre salarii, ce înseamnă 
funcţionarea sediului, adică telefon, cazare, costa cam 5.000 lei pe 
luna. Au zis că e mult dar sunt 12-13 persoane 24 ore pe zi. Dl. Şuşa 
a cerut un raport financiar pe anul 2015, d-na Suciu i l-a dat; au fost 
900 pagini numerotate, legate, sigilate şi predate cu proces verbal; am 
făcut şi acest lucru să arătam că e în regulă; va fi un efort, vor mai fi 
negocieri, pentru un primar e greu. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Au avut multe intervenţii, 1450; 
Dl. primar: 6 luni vin voluntari pe grafic, apoi dau un examen cu 
şeful de serviciu, la primul curs care se face îi trimitem noi, îşi iau 
diploma şi dacă sunt locuri îi angajam. 
Dl. Toderici Ioan: Se măresc salariile şi celor de la SMURD? 
D-na Suciu Silvia: Da, suntem pe capitol sănătate, nu e o formă  
agreată de cei de la finanţe dar aşa avem nişte avantaje, nu se pot 
lega de limitarea posturilor. 
Dl. Toderici Ioan: Au plecat mulţi de la noi şi aici au fost instruiţi; 
Dl. primar: Da, au plecat la ambulanţă, au salariul mai mare. 
Dl. Toderici Ioan: Trebuie sa fie stimulate. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind revocarea pct.7, cap. IX, 
Taxe speciale din H.C.L. nr.56/2015 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 
 
Domnul Boariu Precup prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 
lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2016 cu 
persoanele apte de munca beneficiare ale ajutorului social, în 
temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Câte persoane sunt? 
Dl. primar: 60 de persoane. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor 
care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 
2016 de către contravenienţi 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
D-na Blaga Elena: Câţi sunt? 
Dl. primar: Acum 3; câţi vin cu hotărâre de la instanţele 
judecătoreşti. 
Dl. Comiza Cornel: Trebuie puşi la anumite munci, nu au voie să 
facă orice. 
Dl. Toderici Ioan: Primăria face demersurile pentru munca în folosul 
comunităţii. 
Dl. Comiza Cornel: Suma se transforma în ore. 
Dl. Taifas Tudor: Amenzile date de Poliţia Locală? 
Dl. Toderici Ioan: Nu numai; 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei 
locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege 
nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna 
Bunaciu Iuliana 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 
D-na Monoranu Mirela: Cu condiţia să fie la zi cu taxele; 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna februarie 2016 
 
Dl. Toderici Ioan: Îl propun pe domnul Ghiorcoş Ioan. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Dl Toderici Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
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