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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.122/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl. Costache 
Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  
şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2020. Procesul verbal este  
aprobat cu unanimitate de voturi. Toate proiectele au fost avizate de 
comisii. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate a primarului 
 
Doamna Iştoan Zina prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: Nu am înţeles, acum avem la Resurse Umane două 
persoane, nu? 
Dna Iştoan Zina: O persoană, eu. 
Dl Secretar: O schimbăm pe dna Iştoan cu dna Buhazi şi trebuie 
configurate posturile în funcţie de vechimea fiecăreia. 
Dl Pop Florentin: Dumneavoastră vă duceti la impozite şi taxe? 
Dna Iştoan Zina: Da, trebuie să se înfiinţeze un post de consilier 
principal să îl poată ocupa colega mea, nu vor fi două. 
Dl Pop Florentin: Şi la serviciul de Asistenţă Socială? 
Dna Iştoan Zina: Acolo se va înfiinţa un post de consilier superior, va 
trebui cineva care să aibă abilităţi, cunoştinţe, pregătirea profesională 
necesară, să ştie digitalizare, plăti la distanţă. 
Dl Pop Florentin: Cei care sunt la serviciul de asistenţă, angajaţi, nu 
se descurcă? 
Dna Iştoan Zina: Nu neapărat că nu se descurcă. Noi cei care 
suntem obişnuiţi, am lucrat mai mult cu aceste servicii vom face 
training-uri cu ceilalţi astfel încât să ne împărtăşim ceea ce 
cunoaştem. Colegii de acolo sunt foarte ocupaţi cu serviciile de 
asistenţă socială, cu deplasări la domiciliu şi atunci neapărat trebuie 
cineva să fie consilier superior şi să aibă un profil. 
Dl Pop Florentin: Ce presupune digitalizarea? 
Dna Iştoan Zina: Înseamnă ca orice contribuabil să îşi poată plăti de 
oriunde din lume, la distanţă serviciile. 
Dl Pop Florentin: Se poate şi acum, eu le plătesc pe ghiseu.ro. 
Dna Iştoan Zina: Dar noi nu avem conturi direct deschise pe o 
platformă unde dumneavoastră să intraţi să vă vedeţi penalităţile, 
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debitul la zi. Este mult mai facil dacă este digitalizată toată primăria, 
să te poţi înscrie în audienţă, putem să avem un check box, să 
înlocuiască persoana, poate e diferenţă de fus orar. Digitalizarea 
presupune înlocuirea omului cu computerul. Cu siguranţă pe viitor 
nu vor mai fi atât de multe locuri de muncă, acesta e viitorul şi 
oamenii trebuie să fie pregătiţi. Este de viitor, personal consider că e 
un lucru bun. Nu a fost ideea mea, eu susţin aceste schimbări. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al oraşului Copşa 
Mică 
 
Domnul secretar  prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru anul 
2020, tarife aferente unor activităţi, din componenţa Serviciului 
de salubritate prevăzute în anexa 6 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. 
Comisia A a acordat aviz favorabil 
 
Domnul 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 aprobarea reţelei şcolare pentru 
anul şcolar 2020-2021 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna martie 2020 
 
Dl Toderici Ioan: Îl propun pe domnul Apetrei Liviu. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Dl Toderici Ioan: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR GENERAL 
TODERICI Ioan                           ŞERBAN Dorin 
 
 
CONSILIER RELAŢII CU PUBLICUL  
MATEI Iuliana 
 


