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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2017 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 57 /2017 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre 
aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 
2017. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.             
 Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea încheierii 
unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI 
SALURIS Alba şi ADI ECO Sibiu şi mandatarea directorului 
executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul   
 
Domnul Mărgineanu Mircea, şef punct lucru ECO-SAL, prezintă 
proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi 
 
Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
păşunilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică  
 
Domnul Ciobotă Marcel, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Preţul rămâne acelaşi 7 ani? 
Dl. Şerban Dorin: Da. Se va schimba dacă se va modifica preţul/kg 
masă verde comunicat de Consiliul Judeţean. 
Dl. Pop Florentin: Producţia cine a stabilit-o? 
Dl. Şerban Dorin: Direcţia Agricolă prin amenajament. 
Dl. Ciobotă Marcel: Specialiştii de la Direcţia Agricolă. 
Dl. Baciu Ioan: Ce valabilitate are amenajamentul? 
Dl. Ciobotă Marcel: Veşnic. 
Dl. Şerban Dorin: Cel puţin 7 ani. 
Dl. Pop Florentin: Lucrările de nivelare au fost executate? 
Dl. Şerban Dorin: Nu, vor fi executate de către chiriaş. 
Dl. Pop Florentin: 70 lei sunt stabiliţi undeva? 
Dl. Şerban Dorin: Nu, îi stabilim noi acum. 
Dl. Pop Florentin: Putem discuta şi asupra lor, ca să nivelezi 1 ha de 
teren nu cred că îţi ajung 70 lei. 
Dl. Baciu Ioan: Plus consumabile. 
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Dl. Şerban Dorin: Propune un amenandament, propuneţi un alt preţ 
şi se votează, trebuie un preţ. 
Dl. Ciobotă Marcel:  Trebuie să înţelegeţi că cantitatea de muşuroaie 
la ha nu influenţează preţul. 
Dl. Şerban Dorin: Trebuie să fie  justificat. 
Dl. Pop Florentin: Şi propunerea asta de 70 lei e justificată? 
Dl. Ciobotă Marcel:  Am discutat cu colegii de la primăriile din jur, 
au făcut exact aceeaşi lucrare dar cu 50 lei nu cu 70 lei. 
Dl. Pop Florentin: A făcut probabil primăria în sistem organizat. 
Dl. Ciobotă Marcel:  Nu, lucrarea aceasta nu o face primăria, cel care 
închiriază o face. 
Dl. Pop Florentin: Deci e justificată? 
Dl. Ciobotă Marcel:  Da. 
Dl. Pop Florentin: Putem face o socoteală şi ajungem la 70 lei? 
Dl. Ciobotă Marcel:  Dacă nu sunteţi de acord nu e nici o problemă. 
Dl. Pop Florentin: Propun ca lucrările de curăţare a muşuroaielor să 
fie 150 lei nu 70 lei. 
Dl. Ciobotă Marcel: Sunt suprafeţe la care suma totală de închiriat e 
de 190 lei şi atunci? 
Dl. Pop Florentin: Atunci facem noi lucrările alea. 
Dl. Şerban Dorin: Aşa zice legea, le face chiriaşul. 
Dl. Toderici Ioan: Care este cel mai mic preţ pe un trup? 
Dl. Ciobotă Marcel:  100 lei. 
Dl. Baciu Ioan: Aici nu apare chiria care se plăteşte. 
Dl. Pop Florentin: Propun 100 lei. 
Dl. Gyorffy Iosif: Nu putem pune doar aşa 100 lei. 
Dl. Pop Florentin: Vreau să ştiu cum s-a calculat. 
Dl. Ciobotă Marcel: Nu există un calcul, ne-am informat la celelalte 
primării, aşa se face. 
Dl. Pop Florentin: Propun 100 lei lucrări de executare nivelare 
muşuroaie. 
Dl. Ciobotă Marcel: Eu zic să rămână preţurile aşa cum sunt, în 
cazul în care nu se licitează, nu se prezintă nimeni la licitaţie atunci 
să schimbăm preţul. 
Dl. Şerban Dorin: Nu putem scrie în hotărâre ca pentru celilalţi e 
altfel. 
 Se supune la vot amendamentul d-lui. Pop Florentin ca lucrările 
de curăţare a muşuroaielor să fie 100 lei. 
Amendamentul este votat cu 4 voturi pentru şi 11 împotrivă (dl. 
Apetrei Liviu, dl. Baciu Ioan, dl. Ciucă Marius, dl. Comiza Cornel, dl. 
Gyorffy Iosif, dl. Moldovan Vlăduţ, dl. Szekely Erno., dl. Szekely 
Ludovic, dl. Taifas Tudor, d-na Mărgineanu Marcela, d-na Benicky 
Camelia). Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri (dl. Pop Florentin, dl. Baciu 
Ioan, dl. Gaşpar Constantin, dl. Mărginean Teodor). 
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Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei 
finale a proiectului de steag al oraşului Copşa Mică 
 
Domnul Şerban Dorin prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Dl. Szekely Erno: În principiu sunt de acord dar s-a emis ce e mai 
important, poarta, dacă se poate adăuga. 
Dl. Şerban Dorin: Nu e obigatoriu ca steagul să fie identic cu stema. 
Dl. Szekely Erno: Poarta reprezintă Copşa Mică, denumirea se trage 
de la o poartă. 
Dl. Szekely Erno propune ca poarta să apară pe steag. 
 Se supune la vot amendamentul d-lui Szekely Erno. 
Amendamentul este votat cu 1 vot pentru, 3 abţineri (Dl. Pop 
Florentin, dl. Toderici Ioan, dl. Gaşpar Constantin) şi 11 voturi 
împotrivă (dl. Mărginean Teodor, Apetrei Liviu, dl. Baciu Ioan, dl. 
Ciucă Marius, dl. Comiza Cornel, dl. Gyorffy Ioan, dl. Moldovan 
Vlăduţ, dl. Szekely Ludovic, dl. Taifas Tudor, d-na Mărgineanu 
Marcela, d-na Benicky Camelia). 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru şi 3 abţineri (Dl. Pop Florentin, dl. Toderici Ioan, dl. 
Szekely Erno). 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna martie 2017 
 
Dl. Mărginean Teodor: Propun pe doamna Mărgineanu Marcela. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl. Mărginean Teodor:  Declar şedinţa închisă. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR 

MĂRGINEAN Teodor                                ŞERBAN Dorin 

 

 

Întocmit  

Consilier Relatii cu publicul 

MATEI Iuliana 


