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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 22 aprilie 2019 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
96/2019, a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 
15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei 
s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. 
Propunem spre vot procesul verbal al şedinţei ordinare din luna 
martie.  

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 constatarea încetării de drept a 
mandatului domnului Marginean Teodor, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Butuc Titi Nicu 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre şi raportul comisiei de 
validare. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind bugetul local al oraşului Copşa 
Mică, a bugetelor pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor 
de investiţii pentru anul 2019 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: De ce avem nevoie de autoturism şi ce reprezintă 
sprijinul pentru oraşul Ştefan Voda? 
Dl primar: De când sunt în primarie, în fiecare an am achiziţionat un 
autoturism, pentru pompieri, pentru spaţii verzi etc. Eu am folosit 
maşina personală până acum, în 10 ani am făcut 400.000 km. Iar 
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sprijinul pentru oraşul Ştefan Voda, este un sprijin pe care dorim să-l 
alocăm noi oraşului Ştefan Voda în două direcţii: 
 1. Mobilitate, ca să vină mai uşor în România, în Copşa Mică, 
 2. De promovare a românismului în cadrul acestui oraş, în Centrul 
de la Sfatul Bătrânilor.  
Dl Pop Florentin:  Eu sunt convins că pe noi nu ne încurcă 10.000 
de euro. 
Dl primar: Este foarte adevarat, nu ne încurcă, dar de-a lungul 
timpului am primit peste 10.000 euro de la francezii cu care suntem 
înfrăţiţi. Ne ajută anual cu 2.000 euro doar pentru Centrul de 
Vacanţă Zum-Zum. E foarte interesantă partea în care discutăm de ce 
beneficii avem. Nu avem niciun beneficiu, dar faptul că oferim un 
beneficiu e un fapt major, dar totuşi avem şi noi un beneficiu: ajutăm 
aceşti oameni să câştige încrederea în noi, în români, ca să putem 
creşte ca oraş. Numai ideea că copii de acolo ar putea face şcoala în 
Copşa Mică este un beneficiu pentru noi, forţa de muncă care poate 
să apară, să avem o dată pe an spectacol organizat de ei în noua sală 
de spectacole, ne-ar scuti de 4.000 euro.  
Dl Pop Florentin: Dar de exemplu pentru copiii nostri, de la părău 
până la şcoală nu există trotuar. 
Dl primar: Facem anul acesta. 
Dl Toderici Ioan: De ce este nevoie de un post de transformare in 
parcul industrial? Despre demolarea anexei de la nr.19 din 
Târnăvioara de 4.000 euro, nu ar fi mai bine să îl lăsăm pe chiriaş să 
îşi demoleze singur, că are vreo 2 camere şi o şură şi să folosească 
materialele şi să alocăm banii pentru acoperişul ce se va face? La 
„Ploaie” în ce constă reparaţia în valoare de 6.000 euro? În legătură 
cu imobilele ce le-am văzut împreună, nu ar fi mai bine să luam noi 
casa de la Muscă şi să facem centru medical acolo cum aţi propus şi 
să lăsăm cantina că oricum nu se fac nunţi şi nu este nevoie de 
cămine, dar în schimb este nevoie de centru medical. Să vorbim cu 
doamnele doctor, să faca şi la permanenţă, eventual 2 zile pe 
săptămâna şi să le acordăm reducere câteva procente la impozit. Şi 
eu cred că ar fi de acord, pentru că vom avea un centru bun, o 
permanenţă, că totuşi suntem un oraş fără un medic la o oră târzie.  
Dl primar: Avem centru medical înfiinţat în Copşa Mică, unde 
Consiliul Local a şi construit un cabinet medical. E vizitabil, însă 
momentan este depozit, pentru că doamnele doctor au refuzat să facă 
gardă, chiar dacă deţinem toate avizele necesare. Într-adevar, casa lui 
Muscă este potrivită, dar încă nu putem discuta despre achiziţionarea 
ei. O vom cumpara în momentul în care va fi de vânzare. Alte facilităţi 
fiscale pentru medici nu putem inventa noi, doar legea spune ce 
ajutor  putem acorda. La acea casă va fi aşa: în primul rând când va 
fi de vânzare, o vom cumpara şi, în al doilea rând, vom investi acolo, 
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va fi un centru medical, adică cabinet medical de familie, 
stomatologie, farmacie şi farmacie veterinară. Până atunci, Consiliul 
Local pe anul acesta a hotărât ca unica sală de festivităţi a oraşului 
să fie autorizata şi de Sanepid şi de pompieri. Să facem cantina să 
funcţioneze. Pe lângă că se vor putea organiza nunţi, putem deschide 
oportunitatea de a crea clase de bucătari, de cofetari, de ospătari, 
fiindcă avem toate dotările. 
Despre casele din Târnăvioara, indiferent de ce este acolo, sunt casele 
noastre. 
Dl Toderici Ioan: Când s-a făcut contractul cu ELBA Timişoara, de 
iluminat public, era 700.000 valoarea proiectului care trebuia  plătit 
în rate. Rata este de 150.000 lei care în 5 ani s-ar plăti suma totală, 
au şi trecut 5 ani. De ce mai apare rata de 63.830 euro?  
Dna Suciu Silvia: Valoarea totală a investiţiei este 63.830 euro. 
150.000 lei este ultima rata.  
Dl primar: Despre transformator - Ne dorim ca pe platforma Carbosin 
să apară şi alte firme, dar nu sunt facilităţi. Anul acesta dorim să 
rezolvam cu curentul, la anul gazul şi cu timpul să avem acolo 1.000 
locuri de munca. 
Dl Toderici Ioan: Există investitori? A venit cineva să propună? 
Dl primar: Cerere de spaţii sau de contracte de afaceri nu sunt în 
fiecare zi, dar o dată la 2 luni apare cineva care vrea să investească. 
Dl Toderici Ioan: În ultima perioadă a fost cineva, daca da, puteţi să 
ne spuneţi cine? 
Dl primar: Mâine vine o doamnă care vrea să facă containerele 
subterane de gunoi. Noi trebuie să oferim oportunităţi, în aşa fel încât 
să se poată dezvolta ceva acolo. De ce credeţi că până acum în 
Carbosin nu a venit nimeni? Pentru simplu fapt că nu există facilităţi.  
Am aprobat bugetul cu ceva timp în urmă ca să cumpărăm terenul de 
acolo, însă cineva a dat mai mult ca noi. Nu este al nostru, dar putem 
ajuta cu acces, cu facilităţi fiscale. 
Dl Toderici Ioan: Dacă au cumpărat terenul, nu au cumpărat de la 
intrare? 
Dl primar: Anul acesta ne vor ceda toate drumurile pentru a putea 
depune proiecte europene. Este singurul mod de a dezvolta apă şi 
canal în drum. Drumul devine public. 
Dl Toderici Ioan: Când vor începe lucrările la pod? 
Dl primar: În data de 25 ar fi termenul limită.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 13 voturi pentru şi două abţineri, domnul Pop Florentin 
şi domnul Costache Iulius Florin. 
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4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 
bugetului local 2019 
 
Doamna Silvia Suciu, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Nu putem face trotuarele şi rigolele în Târnăvioara? 
Dl primar: Anul acesta nu. 
Dl Toderici Ioan: De ce? Nu s-a lucrat la trotuare, ci la marginea 
şanţului. 
Dl primar: Pământul trebuie să se aşeze, când va veni vremea şi 
pentru trotuare Consiliul Local va hotărâ când se vor face şi va 
aproba bugetul. Târnăvioara primeste 18.000 euro pentru albia 
pârâului şi câteva milioane de euro pentru a face un pod. 
Dl Toderici Ioan: Ăia erau necesari de anii trecuţi. 
Dl primar: Deci vor fi 2 alocări mari. 
Dl Toderici Ioan: Banii ăia sunt de la guvern. 
Dl primar: De la noi sunt 33.000 euro. 
Dl Toderici Ioan: În Târnăvioara este absolut necesar, tot spuneţi că 
nu vreţi, înseamnă că nu vreţi dumneavoastră să investiţi în Proştita, 
mai bine spuneţi-ne în faţă că nu vreţi. 
Dl primar: Spune-mi te rog, în cartier, pe str.Fochiştilor şi Forjei, nu 
au nevoie la fel de mult de trotuare? Sau accesul spre P-uri unde 
merg 3.000 de oameni, nu este bine să-l facem anul acesta?  
Dl Toderici Ioan: Accesul acela s-a făcut în fiecare an. 
Dl primar: O parte, un sfert. Multe trebuie făcute domnule Toderici, 
dar în momentul când o comunitate de 400 de oameni are o investiţie 
de 50.000 euro, facem pe rând unde este mai mare nevoie. Sunt două 
variante: ori la anul câştigi alegerile, ori vei afla la început de an când 
o să apară pe lista de investiţii. 
Dl Ciucă Marius: Ar fi cazul să investim şi în trotuarele din 
Târnăvioara, că în ultimii ani s-a investit doar în casele de acolo. 
Dl primar: Dacă nu investim în case, o să cadă cum a căzut una 
acum ceva timp.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului 
Copşa Mică pentru anul scolar 2019-2020 
 
Dl.secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna mai 2019 
 
Dl Ciucă Marius îl propune pe dl Comiza Cornel preşedinte de 
şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
CIUCĂ Marius                                                 ŞERBAN Dorin 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 


