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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2018 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
529/2017 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl. 
Baciu Ioan. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal 
al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2018 şi al şedinţei 
extraordinare din data de 29 decembrie 2017.  

Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Se 
supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate 
de voturi. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări 

de interes local care se vor efectua în anul 2018 cu persoanele 
apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile şi 
completările ulterioare 

 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Toderici Ioan: Avem mulţi beneficiari de ajutor social, pe care îi 
trîmitem pe teren pentru a igieniza unele locuri din oraş, dar aceştia 
nu sunt supravegheaţi de nimeni. Propunerea mea este să fie 
supravegheaţi mai atent, nu trebuie să stea cineva în spatele lor, cel 
mai simplu ar fi ca fiecare să aibă o zonă pe care să o igienizeze şi pe 
urmă să fie verificaţi. Dacă se constată că nu au igienizat zona corect 
sa fie traşi la răspundere, să li se taie ziua de lucru. La a doua 
abatere la fel, iar la a treia să li se taie ajutorul social. Dacă nu 
prestează munca cum trebuie înseamnă că îşi permit să trăiască din 
alţi bani. În alte localităţi aşa se procedează.  

Aşa cum a spus şi dl. Primar, locuitorii din Târnăvioara sunt cei 
care fac mizeria, dar beneficiarii de ajutor social trebuie să igienizeze 
şi zona podului, este plin de peturi şi sunt camere de supraveghere în 
zonă. Aceste imagini nu sunt verificate de Poliţia locală? De ce nu se 
impun măsuri pentru cei care fac mizerie?  

Se pot aplica sancţiuni pe Legea 61/1991, există HCL-uri în 
sensul acesta, ori dacă le aprobăm în Consiliul Local şi nu le punem 
în aplicare nu mai au nici un rost. Putem păstra curăţenia în oraş 
aplicând legea.  
Dl. Comiza Cornel: Beneficiarii de ajutor social sunt supravegheaţi, 
mai atent de când îi are în evidenţă domnul Abrudean Marius din 
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cadrul compartimentului Gospodărire Comunală. Este posibil ca 
aceştia să nu îşi facă în totalitate treaba, au fost cazuri când nu au 
igienizat cum trebuie zonele repartizate, dar au fost întorşi din drum. 
Referitor la tăierea ajutorului social, Agenţia Judeţeană pentru 
Prestaţii şi Inspecţie Socială Sibiu se ocupă de acest lucru, în baza 
pontajului pe care îl trîmite Primăria. 
Dl. Toderici Ioan: Aş prefera să li se suspende ajutorul social şi se 
poate acest lucru, în alte localităţi aşa se procedează. Sunt persoane 
care beneficiază de ajutor social şi sunt plecate în Germania. 
Dl. Primar: Dacă deţineti astfel de informaţii, vă rugăm să faceţi o 
sesizare, iar cei care sunt responsabili de beneficiarii de ajutor social 
vor face verificări. 
Dl. Toderici Ioan: Trebuie să studiez tabelul cu beneficiarii de ajutor 
social. 
Dl. secretar: În calitate de Consilier local aveţi dreptul să mergeţi la 
Serviciul Public de Asistenţă Socială şi să cereţi lista cu beneficiarii de 
VMG. 
Dl. Toderici Ioan: Anul trecut am avut 74 de dosare. 
Dl. Pop Florentin: Anul acesta câte dosare sunt? 
Dl. Comiza Cornel: Între 60-65 de dosare, iar Primăria verifică 
fiecare dosar în parte, nu există ca un beneficiar de VMG să aibă şi 
alt venit. 
Dl. Pop Florentin: Trebuie să presteze un anumit număr de ore? 
Dl. secretar: În funcţie de cuantumul ajutorului social, este o 
formulă după care se calculează numărul de ore. 
Dl. Primar: Vă propun ca la următoarea şedinţă să îl chemati pe 
domnul Abrudean Marius să vă explice cum funcţionează totul. 
Dl. Comiza Cornel: Unii beneficiari au de prestat 30 de ore, altii 40 
de ore în funcţie de cuantumul ajutorului social. 
Dl. Gaşpar Constantin: Dacă prestează maximul de ore îşi primesc 
toţi banii. 
Dl. Primar: Da, dacă nu le este tăiat ajutorul social. 
Dl. secretar: Avem emise multe dispoziţii de încetare a ajutorului 
social, deoarece nu vin să presteze orele de muncă. 
Dl. Pop Florentin: Domnul Toderici are dreptate, multe munci 
specificate în listă nu sunt puse în aplicare. 
Dl. Comiza Cornel: Nu avem în fiecare zi acelaşi număr de 
beneficiari, într-o zi vin 3, în altă zi 6, au termen până la sfârşitul 
lunii să îşi presteze numărul de ore stabilit. 
Dl. secretar: În listă trebuie cuprinse toate lucrările, acelea sunt 
obligatorii şi nu ai voie să faci alte lucrări dacă nu sunt cuprinse în 
listă.  
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Dl. Toderici Ioan: Pentru curăţenia în cîmitire se plăteşte o taxă de 
întreţinere a fiecărui mormânt, dar în jurul acestora nu s-a facut 
niciodată curăţenie. 
Dl. Comiza Cornel: Mormintele nu sunt curăţate. 
Dl. Toderici Ioan: Nu am spus mormintele, am specificat clar, în 
jurul mormintelor. 
Dl. Primar: Vă rog să citiţi regulamentul de funcţionare a cîmitirelor, 
de mormant se ocupă aparţinătorul, de cosit, greblat, de ridicat 
gunoiul se ocupă Primăria prin Serviciul Spaţii verzi. În Târnăvioara 
se curăţă cîmitirul de patru ori pe an. Dacă doriţi altceva decat este 
specificat în regulament, vă propun să solicitaţi modificarea acestuia. 
Această taxă nu este obligatorie, aşa cum nu este nici o altă taxă, 
dacă vreţi plătiţi, dacă nu veţi fi executat de Consiliul local pentru 
sumele datorate. De exemplu, dacă nu plăteşti taxa de concesiune, 
după şapte ani, conform regulamentului, acel loc devine vacant, nu 
mai eşti proprietar. 
Dl. Toderici Ioan: Nu am pretenţia să îmi fie curatat mormantul, am 
spus în jurul mormântului. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care vor 
fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2018 de 
către contravenienţi 

 
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 radierea din nomenclatorul 

stradal a oraşului Copşa Mică a străzii “Stadionului” 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 

adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului 

unitatii administrative-teritoriale în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu, să voteze 
împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului 
ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L. 

 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru luna februarie 2018 
 
Dl. Comiza Cornel: Propun pe domnul Ciucă Marius. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 

adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl. Primar: Începând cu luna februarie veţi vota mai multe 

hotărâri cu privire la functionarea Primăriei oraşului Copşa Mică. 
Situaţia în care ne aflăm în momentul de faţă s-a mai repetat acum 
câţiva ani. Guvernul actual a promis mărirea salarilor şi pensiilor şi 
s-a ţinut de cuvânt, doar că în momentul de faţă nu mai poate plătii 
salariile oamenilor, iar soluţia a fost să execute bugetele locale. 
Oraşul Copşa Mică pierde 20 miliarde de lei vechi, bani care trebuia 
să ne fie alocaţi din impozitele pe salarii şi cote defalcate din TVA.  

Acum câţiva ani, guvernul care era la conducere a confiscat 
fondul de rulment al oraşelor. În aceea perioadă ne-au fost confiscate 
21 de miliarde de lei. Spre norocul nostru, în luna ianuarie doamna 
contabil a putut să demonstreze că avem multe acţiuni în desfăşurare 
şi am putut salva 17 miliarde de lei. Guvernul actual nu ne-a mai dat 
această posibilitate. Între timp a apărut o lege care interzice să iei din 
fondul de rulment al unei unităţi, în fondul de rulment se regăsesc 
bani care rămân de pe un an pe altul, sunt bani pentru care nu ai 
avut un plan. 

 În fondul de rulment se găsesc bani neplanificaţi. Vă dau şi un 
exemplu, avem de recuperat de la firma SC Parc Industrial Copşa 
Mică, 40 de miliarde de lei. În cazul în care acesta vine şi îşi plăteşte 
datoria, vom avea excedent bugetar pentru anul viitor. În anul 2017, 
prin încasări, resturi de plată, am reuşit să strângem 20 miliarde de 
lei în plus, bani pe care i-am planificat pentru investiţii, dar guvernul 
a considerat că sunt în plus şi ne-au fost luaţi. Partea cea mai rea 
este că din excedentul bugetar, legea nu îţi permite să acoperi 
cheltuielile de funcţionare. Oraşul Cpşa Mică are până în trimestrul 
trei bani pentru funcţionare, din trimestrul IV nu o să mai avem 
posibilitatea să plătim angajaţii primăriei, curentul şi toate celelalte 
utilităţi. Ne dorim să fim extrem de flexibili, să adoptăm toate 
proiectele de hotărâre pentru a putea funcţiona. Cel mai probabil în 
luna februarie veţi vota un proiect de hotărâre privind scăderea cu 
10% a salarilor angajaţilor Primăriei,  Poliţiei Locale, pompierilor 
voluntari, indemnizaţile consilieri locali, etc. Vom avea mai multe 
diminuări până vom intra într-o marjă pentru a putea funcţiona.  



5 

 

Cotele comunicate de Ministerul Finantelor Publice, probabil 
sunt eronate, matematic vorbind, dar vom cere părerea unui expert 
contabil în legătură cu calculele făcute de Ministerul Finanţelor 
Publice, dacă acestea nu sunt făcute corect vom chema în instanţă 
Ministerul Finanţelor Publice. În aceaşi situaţie se află şi oraşul 
Dumbrăveni, care a avut excedent bugetar de 70 miliarde de lei vechi, 
bani pentru investiţii pe anul 2018, sume care au fost executate. Şi 
învăţământul va fi foarte afectat, aceştia sunt puşi în situaţia în care 
trebuie să reducă din personal, iar dacă se măresc salariile în aceea 
situaţie o să se şi ajungă. Noi vom face tot posibilul ca nici un angajat 
al primăriei să nu plece acasă. 

Doresc să vă informez că în data de 29 ianuarie, împreună cu 
domnul Deaconu Adrian din cadrul Biroului Managementul 
Proiectelor ne-am deplasat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Bucureşti unde am semnat contractul de 
finanţare, pe PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) în 
valoare de 1,8 mil €, pentru obiectiv Pod peste Târnava Mare. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
COMIZA Cornel                                         ŞERBAN Dorin  
 
 
Întocmit  
BUHAZI Cristina  

 


