
1 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 3 martie 2016 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 73/2016 a 

primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 11 

consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Pop 

Viorel, Danea Marius, Ghiorcoş Ioan şi  Ciucă Marius. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Moldovan Vlăduţ, preşedinte de 

şedinţă. 

Dl. Moldovan Vlăduţ prezintă ordinea de zi a şedinţei. 

În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului 
local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016 

 

Doamna Suciu Silvia, contabil şef,  prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Moldovan Vlăduţ: Cantina e închisă pentru nunţi, nu se face 

nimic? 

D-na Suciu Silvia: Am discutat cu doamna directoare, bucătăria nu 

corespunde normelor, nu avem autorizare pentru bucătărie, facem 

climatizarea sălii şi anul acesta se va face documentaţia pentru 

cantină. 

Dl. Moldovan Vlăduţ: Dacă nu se folosesc banii de pe tichete? 

D-na Suciu Silvia: Tichetele de grădiniţă sunt valabile 3 luni, dacă 

nu se folosesc ne primim banii înapoi, mai puţin cheltuielile cu 

imprimatele. 

Dl. Moldovan Vlăduţ: Banii nu se pot folosii în altă parte? 

D-na Suciu Silvia: Nu. Mai multe informaţii primiţi de la Serviciul de 

Asistenţă Socială din cadrul Primăriei. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi 
fiscale în temeiul O.U.G. nr. 44/2015 

 

Domnul Boariu Precup, consilier Impozite şi taxe locale, prezintă 

proiectul de hotărâre. 

Dl. Toderici Ioan: Sunt mulţi restanţieri? 

Dl. Boariu Precup: Sunt, sunt mulţi cu amenzi. Scopul e de a 

stimula cetăţenii să plătească. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor 
pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare 
furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici şi non-casnici de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale Oraşul Copşa Mică 
începând cu data de 01.02.2016 

 

Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2016 

 

Dl. secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

 

 

 

 



3 

 

Dl. Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                SECRETAR 

MOLDOVAN Vlăduţ                   ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 

 

 


