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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 martie 2019 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
77/2019 a primarului oraşului Copşa Mică. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Constat că 
sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Mărginean Teodor şi Apetrei Liviu. Supunem spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare din 26 februarie 2019. Procesul 
verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Faţă de ordinea de zi anunţată nu mai sunt modificări. Se 
supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate 
de voturi. 
 Dl secretar: Înainte să dezbatem punctele de pe ordinea de zi, 
vă anunţ că dl Pop Florentin ne-a transmis notificarea privind 
demisia colegului Mărginean Teodor. La prima şedinţă se va adopta o 
hotărâre de declarare vacantă a postului, urmând să fie validat şi să 
depună jurământul  noul consilier de pe listele PSD. 
 
1. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de 
mediu a oraşului Copşa Mică pe anul 2018 
 
Dl secretar:  Domnul primar v-a prezentat raportul privind starea 
economică, socială şi de mediu pe anul 2018, raport înregistrat cu 
numarul 1549/20.03.2019. Dacă aveţi întrebări legate de acest 
raport, vă rog să i le adresati d-lui primar. 
 Dl primar informează consilierii locali că au obligaţia de a 
prezenta un raport de activitate anual, şi obligaţia de a ţine şedinţe cu 
cetăţenii. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanului 
oraşului Copşa Mică în Aduarea Generală a Acţionarilor la S.C. 
Apa Târnavei Mari S.A. Mediaş 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre şi îl propune pe dl Comiza 
Cornel. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi 
completării Regulamentului Serviciului de salubrizare – Anexa 
nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009 – 
364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 
 
Dl 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 alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna aprilie 2019 
 
Doamna Benicky Camelia îl propune pe domnul Ciucă Marius 
preşedinte de şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            SECRETAR 
BENICKY Camelia                              ŞERBAN Dorin 
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TĂPĂLAGĂ Ildiko 


