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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.92/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte Dl Costache 
Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  
şedinţei ordinare din data de 20 decembrie 2019. Procesul verbal este  
aprobat 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 modalităţii gestiunii 
delegate şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi 
dezinfecţie în oraşul Copşa Mică 
 
Domnul Pop Dorin Coriolan prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil.  
Dl Moldovan Vlăduţ: Dacă sunt probleme la blocuri, afară pe 
domeniul public, noi anunţăm. 
Dl Pop Dorin: Plăteşte beneficiarul. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Îi plătim după deratizare. 
Dl Pop Dorin: Da, în regulament planul tarifar şi modalitatea de plată 
nu sunt incluse ci doar se specifică că există un plan tarifar. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv 
Orăşenesc Copşa Mică 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
Dl Pop Florentin: Ce cheltuieli presupune şi cu ce credeţi că va 
îmbunătăţii viaţa sportivă a cetăţenilor? 
Dl Primar: În primul rând este o evoluţie normală de la asociaţie 
sportivă la club sportiv. Asociaţia Sportivă a pierdut în concurenţa cu 
celelalte, era singura asociaţie între oraşe care concura cu cluburi. Nu 
mai funcţiona corect, arbitrii erau plătiţi din buzunarul fotbaliştilor 
de la părinţi. Nu aveai control şi nici o reglementare. Erau cei mai 
slabi pe teren sau în competiţii, nefiind instituţional corect. A trecut 
atâţia ani de când s-a înfiinţat în acest fel, aşa mergea treaba atunci. 
Acum trebuie să avem un Club Sportiv. Ca şi cheltuieli aveţi 
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organigrama, 1 normă completă de fotbal şi 2 de sport. Nu ţin minte 
bugetul de anul trecut. 
Dl Secretar: Sunt cheltuielile pe care le-a avut Asociaţia plus 
cheltuielile pentru antrenor la fotbal, o jumătate de normă şi la 
celelalte sporturi, directorul nu va fi plătit deocamdată pentru că este 
dl Mohan cu salariul de primărie. 
Dl Primar: Beneficii, în primul rând ne aduce o activitate sportivă de 
masă, trece de la o fază de amatorism la una profesională şi are ca 
scop să fie mai accesibil tineretului. Dacă până acum la badminton 
mergeau cănd voiau şi făceau cu oricine, acum o să fie un antrenor 
care este plătit să antreneze copii. Mai departe trebuie să convingem 
copii să vină şi să facă sport. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Sunt mulţi copii la fotbal, 4 sau 5 echipe. 
Dl Gyorffy Iosif: Ce înseamnă o normă? 
Dl Primar: Opt ore. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (Pop Florentin). 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei activităţilor 
culturale, sociale şi sportive din anul 2020 
 
Domnul 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 înfiinţarea Serviciului pentru 
Situaţii de Urgenţă al oraşului Copşa Mica, în conformitate cu 
O.M.A.I. nr. 75/2019 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a transportului în regim de taxi 
 
Domnul Pop Ioan Sorin prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Baciu Ioan: Cum puteţi stabilii unde stau în locurile de parcare? 
Dl Pop Ioan Sorin: Primul venit, ca peste tot. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Ne puteţi spune cine? 
Dl Pop Ioan Sorin: Doamna Gaşpar. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de 
interes local care se vor efectua în anul 2020 cu persoanele apte 
de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care vor fi 
prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2020 de către 
contravenienţi 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna februarie 2020 
 
Dl Taifas Tudor: Îl propun pe domnul Toderici Ioan. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Dl Taifas Tudor: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR GENERAL 
TAIFAS Tudor                                  ŞERBAN Dorin 
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