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PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 19  februarie  2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 118 /2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul 
Costache Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Copşa Mică. În continuare se supune la vot ordinea 
de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local 
al oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituțiile publice şi a 
listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Dl Pop Florentin: Împrumutul din 2006 pentru ce l-am luat? 
Dl Primar: În 2006 bugetul oraşului Copşa Mică pentru dezvoltare 
era 30 mii euro pe an, mai mic decât al unei firme mici. Ca să 
dezvoltăm am împrumutat pentru drumuri, parcări şi partea de parc 
auto, inclusiv ambulanța SMURD. 

Dna Suciu Silvia: 2 milioane lei. 
Dl Primar: Altfel nu puteai face nimic, nu puteai să începi ceva. 
Împărțirea bugetului de azi ne-ar luat 3 minute. Am avut lista de 
propuneri, de investiții care trebuie făcute şi am avut lista de 
obligațiuni. Unul este podul peste Târnava, 6 miliarde. Dacă nu 
cofinanțăm podul riscăm să nu îl putem construi. Cea mai mare parte 
din buget a plecat acolo. Aveți în față bugetul, în rest sunt lucrări 

începute şi care nu au fost terminate, în cartier, în Târnăvioara 
continuarea pe partea stângă. 
Dl Pop Florentin: Unde sunt lucrări în Târnăvioara? 
Dl Primar: Când mergi spre capătul Târnavioarei către centru, te uiți 

pe partea stângă până la Biserica săsească, încă nu e gata. Vom face 
trotarul, spatiu verde, rigole şi poduri. Am vrut să venim în tandem 
cu 2, din păcate cofinanțarea pentru pod ne-a luat tot, aşa că anul 

acesta vom face doar atât. 
Dl Pop Florentin: Nu ştiam ce s-a făcut acolo, decât trotuarul, 100 m 
pe partea dreaptă. 
Dl Primar: Nu, pe partea cealaltă o bucată lungă. Au început lucrările 
la pod. Cea mai mare investiție este podul. 

Dl Pop Florentin: 40 mii pentru lucrarea de care spuneţi? 
Dl Primar: Da. 



2 

 

Dl Pop Florentin: Păi cu 40 mii am făcut 100 m, acum nu ştiu ce 
facem cu 40 mii. 
Dna Suciu Silvia: Acolo contractual a fost 128 mii lei, s-a plătit în 
decembrie o parte şi acum plătim doar diferența. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 abținere (dl Pop Florentin). 

 
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului local 
 
Doamna Suciu Silvia 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. 
 
 
Dl Toderici Ioan: Declar şedinţa închisă. 
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