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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 martie 2017 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 114/2017 a primarului 

oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa 
este statutară. Lipseşte domnul Toderici 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 28  februarie 2017 şi procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 15 martie 2017. Procesele verbale sunt 

aprobate cu unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi 
este votată cu unanimitate de voturi. Menţionăm că a fost prezentat consilierilor 

raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului 
Copşa Mică pentru anul 2016. 
 

 
Punctul nr. 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local al 
oraşului Copşa Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei 

obiectivelor de investiţii pentru anul 2017 
 

Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 13 voturi 

pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor). 
 

 
Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului local 

 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 13 voturi 
pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor). 

 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfaşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în 
oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu 

 
Domnul Buta Claudiu, consilier urbanism, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Gaşpar Constantin: Şi reclamele pe magazin? 

Dl. Buta Claudiu: Este vorba despre reclamele de pe domeniul public. 
Dl. Pop Florentin: Dacă e pus pe exteriorul geamului? 
Dl. Buta Claudiu: Scrie aici la art. 32, fără vedere directă din exteriorul incintei, 

nu se plăteşte, nu se autorizează. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
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Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public şi 
privat al oraşului Copşa Mică 

 
Domnul Buta Claudiu prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Baciu Ioan : Începând din acest an ? 

Dl. Buta Claudiu: Da, orarul rămâne acelaşi. 
Dl. Pop Florentin: Pot să deschid o terasă în perioada iunie-august? 

Dl. Buta Claudiu: Da, trebuie să te încadrezi în această perioadă. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
 

Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei 
Comitetului local pentru situaţii de urgentă al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: Comisia a acordat aviz favorabil.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 

 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
primarului oraşului Copşa Mică de a vota “pentru” acceptarea de noi membri 

în Asociaţie şi completarea în consecinţă a Actului Constitutiv şi a 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara “ Apa Târnavei Mari” 

Mediaş 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Mărginean Teodor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
 

Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe 
către actualul titular al contractului de închiriere, domnul Coman Mihai, în 
temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor 

imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. 
 

Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 
 

Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  de venituri şi 
cheltuieli la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş pe anul 2017 

 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi 
pentru şi 2 abţineri (dl. Pop Florentin şi dl. Mărginean Teodor). 
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Punctul nr. 9. 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 

 
Domnul Cristea Dan, consilier proiecte, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: Cetăţeanul persoană fizică? 

Dl. Cristea Dan: Da. 
Dl. Gyorffy Iosif: La fiecare proiect se întâlneşte comisia? 

Dl. Cristea Dan: Da. 
Dl. primar: Anul acesta debutăm cu aceste microproiecte, se vor numi agenda 
gospodarului. Sperăm, la anul, să avem încă o agendă sau poate chiar doua, una 

sportivă şi una culturală. Proiectele trebuie să aibă două puncte puternice, să 
îndeplineacă o nevoie locală şi una zonală. Fiecare idee de proiect va avea o 

persoană de contact, acum e doar Paul. Cetăţenii vor munci pentru acest proiect, 
nu e simplu, nu e nici greu. Vrem să intrăm în rând cu oraşele mari. Vrem să fie 
proiectul comunităţii. La anul dacă reuşim să punem încă 10 mii euro pentru 

proiecte, putem face agenda sportivă, peste doi ani sper şi agenda culturală. 
Dl. Baciu Ioan: Orice cetăţean poate depune? 
Dl. primar: Da. 

Dl. Cristea Dan: E vorba de locuinţe comune. 
Dl. primar: Multe poţi face. 

Dl. Baciu Ioan: Şanţ, parcări, alei. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: În fiecare bloc e cel puţin un cetătean care nu a plătit 
impozitul. 

Dl. secretar: O să plătească dacă vrea să intre în proiect. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
 

 
Punctul nr. 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna aprilie 2017 

 
D-na Mărgineanu Mirela: Propun pe domnul Moldovan Vlăduţ. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 
de voturi. 
D-na Mărgineanu Marcela:  Declar şedinţa închisă. 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR 

MĂRGINEANU Marcela                   SERBAN Dorin 
 
Consilier Relatii cu publicul  

MATEI Iuliana 


