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PROCES VERBAL  
al şedinţei extraordinare din data de 19 mai 2016 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.156/2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 11 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Pop 
Viorel, Danea Marius, Rusu Fabiola şi Monoranu Mirela. 
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Apetrei Liviu, preşedinte de 
şedinţă.  
Dl. Apetrei Liviu prezintă ordinea de zi a şedinţei. În continuare se 
supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de 
voturi.  
 
Punctul nr.1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local şi modificarea listei de investiţii 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Nu se mai face terasarea? 
Dl. Comiza Cornel: Nu se mai face acum pentru că dealul se 
deplasează cu câte 1 cm şi nu se poate face, nu iţi dă voie. 
Dl. Toderici Ioan: Nu putem lăsa banii acolo? În caz de catastrofă de 
unde luăm banii? De ce să facem în altă parte când acolo trebuia 
făcut de mult? E siguranţa populaţiei, nu străzile sunt importante 
acum. Siguranţa populaţiei şi a  caselor e importantă. Până acum nu 
s-a făcut nimic, acum se investeşte că e campania electorală. Să 
mutăm banii dintr-o parte în alta, nu sunt de acord. Investiţiile să fie 
unde s-au programat banii, pentru populaţie şi siguranţa populaţiei, 
nu să dăm bine acum şi lăsăm populaţia, doamne fereşte cu atâta 
ploaie alunecă dealul peste case. Ce facem? În caz de urgenţă de unde 
luăm banii? Ce le asigurăm? Ce le spunem? Am asfaltat strada? 
Siguranţa populaţiei unde este? Grija pentru oameni? 
Dl. Comiza Cornel: În aceea zonă nu trebuia să se construiască case. 
Noi le-am propus evacuarea, le-am dat loc de case, apartamente. Nu 
vor să se mute de acolo. Au semnat pe propria răspundere că nu vor 
să plece. Ce poţi face? 
Dl. Toderici Ioan: Cine a aprobat construirea? 
Dl. Comiza Cornel: De mult s-au construit, noi am adus comisie de 
la Bucureşti şi au spus că acolo nu trebuia să se construiască case. 
Dl. Toderici Ioan: Dacă casele sunt făcute trebuie să avem grijă de 
populaţie. 
Dl. Comiza Cornel: Avem grijă, noi le-am oferit locuinţe dar nu vor să 
plece. Ai o soluţie? Ce soluţie ai? 
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Dl. Toderici Ioan: Terasarea dealului. 
Dl. Comiza Cornel: Terasarea dealului cum? 
Dl. Toderici Ioan: Zid de sprijin. 
Dl. Comiza Cornel: Nu îţi dă voie. 
Dl. Toderici Ioan: Plantaţie de pomi. 
Dl. Comiza Cornel: Bun, plantaţie de pomi. Sunt pomi acolo dar fiţi 
sigur că asta nu se face într-o lună. Eu ţi-am spus de ce nu putem 
face acum. 
Dl. Toderici Ioan: Asta e părerea mea. 
Dl. Comiza Cornel: Oamenii nu vor să plece, noi am insistat. Avem 
raport, se măsoară zilnic acolo. Am vrut să mutăm primele case să 
facem o platformă să putem face zidul de sprijin. Nu ai cum să bagi 
utilaje acolo, dacă nu vor să plece. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Am fost şi eu acolo când au venit de la Sibiu. Acei 
oameni de specialitate au spus că cei de la primele case să se mute să 
înceapă terasarea. Dealul a venit către casele de la şosea. Este o 
lucrare foarte mare şi costă foarte mult. Încă nu se poate lucra acolo, 
oameni nu vor să plece. 
Dl. Comiza Cornel: Noi nu am stat degeaba. 
Dl. Baciu Ioan: S-au oferit apartamente la penultima alunecare. 
D-na Suciu Silvia: Am cheltuit 5 miliarde atunci cu amenajarea 
locuinţelor. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 8 
voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. Toderici Ioan).  
 
Dl. Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă.  
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