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PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 16 februarie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
48/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 
10 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară.  

Lipsesc domnii Baciu Ioan, Moldovan Vladuţ, Mărginean Teodor,  
Gaşpar Constantin şi  Szekely Ludovic.  

Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 

 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a 
listei obiectivelor de investitii pentru anul 2018 

 
      Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Pop Florentin: Pe lista de invesţii există un punct, refacere 
piaţetă Casa de cultură, unde este aceasta? 
Dna. Suciu Silvia: Este fosta Casă de cultura, acum este biserica pe 
care o au primit-o cei de la Mitropolie de la Sometra. 
Dl. Pop Florentin: 75 mii de euro sunt necesari pentru refacerea 
piaţetei, suntem proprietari? 
Dna. Suciu Silvia:  Nu suntem siguri că vom reface piaţeta, nu vor 
începe lucrările şi nu vom face plata până nu avem toate documentele 
de la Cartea Funciară, prin care să ateste că suntem proprietari. 
Dl. Pop Florentin: Suma aceasta de 75 mii de euro este 
fundamentată sau nu? 
Dna. Suciu Silvia: Dl. Deaconu Adrian, dl. Cristea Dan din cadrul 
Biroului Managementul Proiectelor şi dl. Primar au întocmit lista de 
investiţii. 
Dl. Toderici Ioan: Avem pe lista de investiţii două mese tarabe piaţă - 
1.000 euro ambele, 15 jardiniere - 1.200 euro, două bănci 500 euro, 
din ce material sunt făcute? Banii aceştia îi putem repartiza în altă 
parte, pentru investiţii în străzi. Piaţeta costă 75 mii euro, are 20 mp, 
dacă luăm de acolo 30 mii de euro se putea asfalta 2 km de stradă. 
Dl. Pop Florentin: Toată strada Visei ar costa 77 mii euro. 
Dl. Toderici Ioan: Strada Visei are 400 m lungime si 7 m latime. Pe 
ce criterii s-au bazat cand au facut aceste estimari la valoarea 
lucrarilor? În lista de investiţii avem achiziţionarea unei masini de 
pompieri, 20 mii euro, este nouă? În ce constă extinderea 
iluminatului public? S-au mai facut străzi în Copşa Mică şi trebuie să 
se extindă reţeaua de iluminat public? 
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Dl. Comiza Cornel: Extinderea iluminatului public se va face în zona 
caminului de nefamilisti din strada 1 Decembrie şi pe strada 
Târnavei, în zona digului. 
Dl. Toderici Ioan: Mai avem în lista de investiţii reparaţii capitale la o 
casă din Târnăvioara la nr. 66. Casa aceea este bine intreţinută, acolo 
locuieşte doamna Ciobanu, ce fel de reparaţii se fac de 8.000 de euro, 
când casa este în stare bună? Anul trecut a fost reparată poarta, s-a 
refăcut faţada casei. 
Dna. Suciu Silvia: Avem două case, la nr. 46 se reface acoperişul iar 
la nr. 66 se reface toată casa. 
Dl. Comiza Cornel: Casa a fost evaluată şi s-a constatat că trebuie 
reparată. Casa este în chirie, nu se fac reparaţii la case particulare. 
Dna Suciu Silvia: Nu s-au mai facut reparaţii la casa nr. 66, am avut 
lucrări doar la numarul 35A şi 43. 
Dl. Toderici Ioan: Aş vrea să ştiu ce lucrări se vor executa pentru 
suma de 8.000 de euro. 
Dl. Comiza Cornel: Vom şti la momentul acela, când vor începe 
lucrările şi va exista un deviz de lucrări. 
Dl. Toderici Ioan: La această casă nu ai voie să schimbi nimic, 
trebuie conservată aşa cum este şi a fost refăcută de cei de la Muzeul 
Astra. Dacă sunt fotografii care sunt cuprinse în PUG aşa va ramane 
casa, nu ai voie să schimbi nimic la ea. 
Dl. Toderici Ioan: Se va achiziţiona o maşină de pompieri nouă? 
Dl. Comiza Cornel: Nu este nouă, nu ai cum să achiziţionezi o 
maşină de pompieri nouă la preţul de 20 mii euro. 
Dl. Pop Florentin: Propun ca la următoarea şedinţă de consiliu, 
ordinară sau extraordinară să fie invitate persoanele care au 
fundamentat aceste sume, să ne explice pe ce bază au ajuns la aceste 
sume. 
Dl. secretar: O să îi comunic domnului Primar şi probabil va 
desemna o persoană care să vină în următoarea şedinţă de consiliu 
pentru a vă da explicaţii cu privire la lista de investiţii. 
Dl. Ciucă Marius: Materialele de şedinţă se transmit cu câteva zile 
înainte de şedinţă şi consider că este timp suficient să vă deplasaţi la 
Primărie pentru a vă documenta. 
Dl. Toderici Ioan: Am cerut în repetate rânduri, ca orice lucrare care 
se execută în oraş să se aducă la cunoştinţă şi consilierilor locali. 
Dl. Pop Florentin: Am solicitat să fie refacut şi trotuarul din faţa 
Şcolii Gimnaziale Copşa Sat, dar fără nici un rezultat, iar dispensarul 
unde îşi desfăşoara activitatea doamna doctor Săbăduş Anca este plin 
de mucegai, nu poţi să stai acolo. 
Dl. Comiza Cornel: Am discutat cu dl. Primar în legătură cu 
trotuarul de la şcoală, se va reface, dar în cazul dispensarului nu 
putem face nimic, este casă privată.  
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 8 voturi pentru şi două abţineri, domnul Toderici Ioan şi 
domnul Pop Florentin. 
 
 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual 
al bugetului local 
 
 Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul 
de specialitate al Primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile 
publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa 
Mică, începând cu luna februarie 2018 
 
 Doamna Czika Elena prezinta proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Lipsesc două poziţii, una este a domnului primar. 
Dna. Czika Elena: Primarul are stabilit coeficientul, nu este la 
latitudinea Consiliului local,  prin Legea nr. 153,  Consiliul local nu 
are puterea să decidă salariul lui. De pe indemnizaţia primarului, 
consilierii locali primesc 10%, nu avem putere să modificăm nimic. 
Brutul consilierilor locali a ajuns la 1.000 si ceva, aplicand 10% din 
indemnizaţia primarului.  
Dl. Pop Florentin: Spuneţi că salariul net nu s-a diminuat? 
Dna. Czika Elena: Nu, diferenţele sunt foarte mici de 2, 3 lei. 
Dl. secretar: Au scăzut coeficienţii pentru că s-a majorat salariul 
minim pe economie. 
Dna. Czika Elena: Salariul net este acelaşi ca şi în luna decembrie, 
un singur amendament, la  inspectorul  de protecţie civilă nu am avut 
coeficient şi a făcut obiectul unei hotărâri, ulterioare celei din iulie, 
când v-am trimis spre studiu era fără inspector la protecţie civilă, pe 
urmă am revenit şi am făcut anexa, aceasta este singura modificare. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR 
CIUCĂ Marius                                                ŞERBAN Dorin  
 
 
Întocmit  
BUHAZI Cristina  


