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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 2018 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

D-na Czika Elena: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
49/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 
13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Baciu 
Ioan şi Pop Iosif Florentin. 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 2018 şi al şedinţei extraordinare din data de 16 
februarie 2018.  

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 modificarea componenţei 
Comitetului local pentru situaţii de urgenţă 
 
 D-na Czika Elena prezinta proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea nomenclatorului 
stradal al oraşului Copşa Mică 
 
 Dl. Comiza Cornel prezinta proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Tot ce înseamnă colonie sau cartier se va 
modifica astfel: strada Colonia Laborator devine strada Laborator, 
iar strada Cartierul 1 Decembrie devine strada 1 Decembrie. 

Dl. Gaşpar Constantin: Ce vreau să spun în legătura cu această 
modificare, este că am întâlnit undeva în Bucureşti, la schimbarea 
actelor, lipsa unei adeverinţe, care trebuia să o ridic de la primărie. 
Nu scria nicăieri că trebuia să merg la primăria unde aparţin ca să 
iau în scris că s-a modificat prin hotărâre de consiliu adresa. Nu 
complicăm cu modificările acestea? 
Dl. Comiza Cornel:  Nu. 
D-na Czika Elena: Numai la schimbarea cărţii de identitate. 
Dl. Comiza Cornel:  Nu va fi nicio problemă, s-a discutat ce implicaţii 
are asupra persoanelor. 
Dl. Gaşpar Constantin: În momentul în care îţi trebuie contractul de 
casă şi buletinul în acelaşi timp, ce se întâmplă? 
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D-na Czika Elena: Atunci primăria emite o adeverinţă în care scrie că 
strada s-a modificat. 
Dl. Gaşpar Constantin: Trebuie să ajutăm oamenii, de exemplu, dacă 
cineva merge într-o altă localitate, fără să ştie că are nevoie de 
adeverinţa respectivă, va trebui să se întoarcă să solicite acea 
adeverinţă. Mie mi s-a întâmplat. 
Dl. Toderici Ioan: Eu înţeleg, tu te-ai lovit de problema asta, ai venit 
şi ai solicitat adeverinţa. Dar noi nu ştim cui i-ar trebui adeverinţă ca 
să-l putem ajuta. 
Dl. Comiza Cornel: Cine are nevoie de adeverinţă, nu trebuie să 
umble nicăieri, primăria automat îi emite adeverinţa. 
Dl. Toderici Ioan: În momentul în care se face o modificare, fiind 
cuprins în sistemul naţional informatic, automat apare noua 
denumire a străzii. 
Dl. Gaşpar Constantin: Am înţeles, dar dacă eu mă duc să schimb 
cartea de identitate a copilului meu şi nu coresponde numele străzii 
de pe contract cu ce am în buletin, apar întrebări. Poate nu mi se 
eliberează buletinul, fiindcă eu nu fac dovada schimbării adresei. 
Dl. Toderici Ioan: Adresa din contract nu va corespunde tot timpul 
cu adresa din buletin, pentru că asemenea schimbări vor mai apărea. 
Dl. Taifas Tudor: Când s-a înfiinţat cartierul 1 Decembrie, am folosit 
buletinul cu adresa veche până l-am schimbat  şi nu a fost nicio 
problemă. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 
activităţile din componenta serviciului de salubrizare furnizate în 
beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale a Oraşului Copşa Mică 
 
 Dl. Comiza Cornel  prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna martie 2018 
 
 Dl. Ciucă Marius: Il propun pe domnul Comiza Cornel. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl. Ciuca Marius: În şedinţa extraordinară din data de 16.02.2018, 
dl. Pop Iosif Florentin a solicitat prezenta unei persoane care a 
participat la fundamentarea listei de investitii pentru anul în curs. 
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Este prezent dl. consilier BMP Deaconu Adrian pentru a aduce unele 
clarificări.  
Dl. Todericiu Ioan: Vă rugăm să ne clarificaţi situaţia din lista de 
investiţii, Refacere piaţetă, Casa de Cultură. 
Dl Deaconu Adrian: Aceasta este o propunere pentru refacerea 
piaţetei, însă a fost introdusă ca şi ultima opţiune de investiţie. Suma 
propusă pentru lucrare nu este fundamentată suficient, fiind încă 
necunoscute materialele şi modul de executie. Astfel, suma propusă 
este de fapt o sumă estimată grosier şi nu reprezintă valoarea 
estimată în baza unui deviz de lucrări. Suma alocată, cu siguranţă, va 
fi revizuită în momentul în care devizul va fi întocmit şi fundamentat 
iar modificarea se va face la prima rectificare bugetară posibilă. Mai 
mult decât atât, terenul respectiv nu este proprietate publica, în urma 
extrasului CF obţinut ulterior întocmirii listei de investiţii. Deci 
investiţia în cauză nu poate fi executată din fonduri publice.  
Pot să vă confirm că sumele care apar în lista de investiţi sunt sume, 
în general, mai mari. În fiecare caz, se vor obţine economii la 
momentul achiziţiei propriu-zise.  
Dl. Todericiu Ioan: Casele din Târnăvioara care urmează a fi 
reabilitate? 
Dl. Deaconu Adrian: Pentru casele propuse spre renovare în 
Târnăvioara, sumele rezultate sunt conforme unui deviz întocmit. 
Este vorba de casa cu nr. 46, care implică reparaţia acoperişului şi a 
faţadei şi casa de la nr. 66, care implică reparaţia acoperişului şi încă 
o casă la care se vor monta obloane.  
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     p. SECRETAR 
CIUCĂ Marius                                                    CZIKA Elena 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 


