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PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 26 aprilie 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

 Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
138/2016 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Danea Marius şi Ciucă Marius.  

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Pop Viorel, preşedinte de 
şedinţă.  

Dl. Pop Viorel prezintă ordinea de zi a şedinţei. Domnul secretar 
mai propune pe ordinea de zi 2 proiecte de hotărâre şi domnul Kis 
Tibor propune diverse. În continuare se supune la vot ordinea de zi 
care este aprobată cu unanimitate de voturi.  
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului local 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării în 
comun cu comunele Axente Sever, Valea Viilor şi Târnava a 
serviciului de consultanţă pentru expertizarea lucrărilor 
executate în cadrul proiectului de investiţii „Sistem zonal de 
alimentare cu apă potabilă şi canalizare ape uzate menajere în 
oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe - Axente Sever, 
Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava – judeţul Sibiu”  
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Toderici Ioan: Ce firmă execută lucrarea? 
Dl. Şerban Dorin: Suntem în negocieri cu un inginer care a lucrat la 
Apa Târnavei Mari, se numeşte Dincă Vasile. 
Dl. Kis Tibor: E agreat. 
Dl Pop Viorel: S-a pus această întrebare şi în comisie. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului SC 
ECO-SAL SA Mediaş pe anul 2015 şi stabilirea modului de 
repartizare a profitului net obţinut de către societate în anul 
2015 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului 
pentru publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii 
fiscale restante 
 
Domnul Boariu Precup, consilier ITL, prezintă proiectul de hotărâre. 
D-na Monoranu Mirela: Nu e prea mică suma având în vedere că s-a 
mărit impozitul? 
Dl. Boariu Precup: E o sumă medie, cum consideraţi dumneavoastră. 
Dl. Toderici Ioan: Propun să ridicăm suma cu 100 lei şi la 
persoanele fizice şi la persoanele juridice, adică 600 lei şi 1.100 lei. 
Dl. Baciu Ioan: Eu propun suma de 1.000 lei pentru persoanele fizice 
si 2.000 lei pentru persoanele juridice. 
Dl. Pop Viorel: Mi se pare propunerea domnului Baciu mai bună. Se 
supun la vot cele trei propuneri. Propunerea domnului Baciu e votată 
cu 1 abţinere şi 12 voturi pentru. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 1 
abţinere (dl. Taifas Tudor) şi 12 voturi pentru. 
 
 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
păşunilor din domeniul privat al oraşului Copşa Mică către 
persoane care nu au domiciliul în oraşul Copşa Mică, dacă rămân 
neînchiriate către membrii colectivităţii locale 
 
Domnul Ciobotă Marcel, consilier agricol, prezintă proiectul de 
hotărâre. 
Dl. Baciu Ioan: Se organizează altă licitaţie? 
Dl. secretar: Am organizat o licitaţie pentru cei din oraş, miercuri se 
face o altă licitaţie. În cazul în care rămân păşuni neînchiriate vom 
organiza peste o săptămână o altă licitaţie, la care pot participa şi 
persoane din alte localităţi. Dacă şi la a treia vor participa persoane 
din Copşa Mică, vor avea prioritate. 
D-na Monoranu Mirela: Credeţi că vor mai venii? 
Dl. Pop Viorel: Nu se ştie. 
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Dl. Toderici Ioan: Pentru cei din exterior preţul să fie mai mare. 
Dl. secretar: Nu se poate face asta, în lege scrie cum se calculează 
preţul. 
Dl. Toderici Ioan: Se propune şi se votează. 
Dl. Ciobotă Marcel: Nu se poate mări preţul, ar trebui mărită 
cantitatea de masă verde. 
Dl. Kis Tibor: Preţul va fi stabilit de licitaţie, să avem destui licitanţi. 
Să ne bucurăm dacă putem închiria şi să avem destui licitanţi. Eu îmi 
fac temeri din alt punct de vedere, unde se investesc banii şi cum să 
facem să creştem în anii următorii masa verde. 
Dl. secretar: Aceste aspecte o să se specifice în amenajamentul 
pastoral. 
Dl. Kis Tibor: Mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Toderici Ioan). 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna mai 2016 
 
Dl. Pop Viorel: Propun pe domnul Apetrei Liviu. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 8. Diverse 
 
Dl. secretar: SC Eco – Sal SA ne-a transmis o decizie a Curţii de 
Conturi, decizia nr. 11/2016 prin care sunt obligaţi să  plătească 
oraşului Copşa Mică suma de 20.337 lei. Această sumă a fost 
încasată necuvenit. 
Dl. Kis Tibor: Dragi colegi, vreau să supun atenţiei dumneavoastră o 
sesizare având în vedere că e an electoral şi alegerile locale se apropie 
foarte repede. După 4 mandate am destulă experienţă şi îndrăznesc 
sa vă supun atenţiei următorul lucru, chiar dacă în mod repetat, cu 
privire la afişajul electoral. Există lege electorală, exista HCL dar, din 
păcate în niciun an la alegeri nu s-a respectat hotărârea de consiliu, 
avem înţelegere de vreo 3-4 ani cu formaţiunile locale politice. Aş avea 
o sugestie, nu încercăm să căutăm vinovaţi, dar după 26 ani noi nu 
avem minimul de decenţă să facem ceva corect, să facem ceva 
civilizat, indiferent de rezultatul alegerilor. Eu cred că toţi candidaţii 
au drepturi şi şanse egale. Supun atenţiei dumneavoastră, să ne 
întâlnim, preşedinţii de formaţiuni politice să găsim o metodă mai 
civilizată de afişare pe panourile electorale. Vă mulţumesc. 
Dl. Toderici Ioan: Domnule Kis, există în lege stabilit pentru fiecare 
participant 3 afişe pe un panou. Asta trebuie respectat, 3 afişe şi 
atunci este loc pentru toată lumea. 
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Dl. Moldovan Vlăduţ: Apropo de taxe şi impozite, foarte mulţi oameni 
sunt nemulţumiţi, eu îi rog pe cei care rămân consilieri la următorul 
mandat să se facă o şedinţă înainte cu impozitele, nu direct în şedinţa 
de consiliu. Trebuie analizat înainte. 
Dl. secretar: Se postează cu o lună înainte la transparenţa 
decizională. 
Dl. Kis Tibor: S-a publicat pe internet, am primit materialele acasă, 
am avut acasă fiecare timp în 25 de zile să analizăm. 
Dl. Toderici Ioan: Bugetul local se stabileşte după codul fiscal, noi 
nu putem face decât să votăm minimul care apare în codul fiscal. 
Dl. Pop Viorel: De regulă tot aşa s-a făcut în Copşa Mică. Se poate, 
dacă se trece de la oraş la comună. 
Dl. Toderici Ioan: Nu se poate de la oraş la comună, doar de la 
comună la oraş.  
Dl. Pop Viorel: Aşa spui dumneata? Eu ştiu că sunt procese în 
instanţă.  
Dl. Toderici Ioan: Deocamdată nu se poate, în viitor da. 
Dl. Pop Viorel: Aş propune să fie mai multă informaţie pe site la 
transparenţa decizională. 
Dl. secretar: Se pun doar proiectele de hotărâre cu caracter 
normativ. Noi chiar le avem publicate. 
Dl. Kis Tibor: Să ne gândim să punem şi numărul de asistaţi sociali 
cel puţin de 2 ori pe an. 
Dl. secretar: Putem posta numărul de beneficiari de ajutor social. 
Dl. Kis Tibor: Eu nu aş fi aşa curios, dar poate alţii cetăţenii vor să 
vadă cine sunt asistaţii din impozitele şi taxele lor. 
 
Dl. Pop Viorel: Declar şedinţa închisă. 

 
 
Preşedinte de şedinţă                                     Secretar 
POP Viorel                                                      ŞERBAN Dorin 
 
 
 
Întocmit 
Consilier Relaţii cu Publicul 
MATEI Iuliana 

  
 
 
 
 
 
 


