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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 24 aprilie 2018 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
123/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 
domnul Gyorffy Iosif. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

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 Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Primar: Am spus şi comisiei economice că pe partea dreaptă pe 
drumul de la Mediaş către Sibiu, după benzinărie, este o zonă pe care 
noi am închis-o cu un gard, un scuar unde parchează de obicei tiruri. 
Acolo sper să facem o bordură care să închidă trotuarul şi un spaţiu 
verde care să fie simetric cu cel de pe partea stângă.  
Vrem să punem efigia Regelui Ferdinand pe gara din Copşa Mică în 
data de 15 octombrie 2018, pentru că, pe 15 octombrie 1919 Regele 
Ferdinand şi Regina Maria au oprit în oraşul Copşa Mică şi au primit 
delegaţiile din toate zonele acestea, inclusiv Sibiu, astfel cu acest 
eveniment marcăm si anul Centenarului Marii Uniri. Dorim ca pe 
data de 15 octombrie să dezvelim acestă efigie în prezenţa delegaţiei 
din Moldova şi a dumneavoastră, bineînţeles, a oraşului şi Consiliului 
Local, după care să plantăm 10 stejari în curtea Liceului Tehnologic 
Nicolae Teclu, fiecare simbolizând o provincie istorică a României.  
Un alt subiect, pe care doresc să îl discutăm, este asfaltarea 
pasarelei, unde am prevăzut iniţial o sumă de 7.000 euro pentru 
partea centrală, care are spaţii de dilatare, trotuare şi asfalt şi partea 
de jos. La iniţiativa S.C. Rombat S.A. ne-am întâlnit cu S.C. Sometra 
S.A. şi cu reprezentanţii investitorilor de pe platforma industrială 
Carbosin şi am hotărât să aloce ei 10.000 euro, şi noi 10.000 euro, 
pentru a repara ce este mai important, adică spaţiul de dilatare şi 
partea centrală a pasarelei. În colaborare cu ei, o să facem pasarela 
mai bine şi putem să mărim de la 7.000 euro la 10.000 euro 
participarea noastră. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de înfrăţire şi 
cooperare între oraşul Copşa Mică, judeţul Sibiu, România şi 
oraşul Ştefan Vodă, raionul Ştefan Vodă, Republica Moldova 
 
 Dl.secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Primar: Semnarea Acordului de înfrăţire face deasemenea parte 
din şirul de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului 
Copşa Mică pentru anul şcolar 2018-2019 
 
 Dl. Şerban Dorin prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind 
eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de refacere a 
sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi 
privat al Oraşului Copşa Mică. 
 
 Dl.Buta Claudiu prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
  
5. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru 
anul 2018 
 
 Dl. Boariu Precup prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
6. Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna mai 2018 
 
Dl. Gaşpar Constantin:  Îl propun pe domnul Gyorffy Iosif. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
GAŞPAR Constantin                                 ŞERBAN Dorin 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 


