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

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
90/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 
14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul 
Baciu Ioan. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din 
data de 27 februarie 2018.  

Procesul verbal este aprobat 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 rectificarea bugetului şi utilizarea 
excedentului bugetar 
 
 D-na Czika Elena prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Toderici Ioan: Nu se reface piaţeta pentru că nu este a noastră, 
astfel rămân încă 292.000 lei, care va fi fondul de rezervă? 
Dl. Cristea Dan: Da, sunt pentru investiţii, nu-i putem folosi la 
altceva. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată, 2 
abţineri, domnul Mărginean Teodor şi domnul Pop Iosif Florentin. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de interes 
general 
 
Dl. Cristea Dan prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Anul trecut au avut câştig de cauză câte 3 
persoane, totul a decurs normal? 
Dl. Cristea Dan: Da, fără probleme. 
Dl. Comiza Cornel: Atunci avem exemplu din anul anterior şi tocmai 
că a avut succes, continuăm şi anul acesta. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Ce se întâmplă dacă se înscriu mai mulţi de 5? 
Dl. Comiza Cornel: O să fie în ordinea înscrierii, primii 5. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L. nr.9/2018 
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 
oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică,  începând cu luna 
februarie 2018 
 
 Doamna Czika Elena prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind radierea străzii “Luncii” din 
nomenclatorul stradal al oraşului Copşa Mică 
 
 Dl. secretar prezinta proiectul de hotarare. 
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 aprilie 2018 
 
 Dl. Comiza Cornel: Îl  propun pe domnul Gaşpar Constantin. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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