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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 mai 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
105/2019 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Baciu Ioan şi Costache Iulius Florin. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 
22 aprilie 2019 şi procesul verbal al şedintei extraordinare din 17 mai 
2019. Procesele verbale sunt aprobate 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 rectificarea bugetului şi a listei 
obiectivelor de investiţii 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Comiza Cornel: La P18 şi P1 vom face branşamente separate, 
contorizate. 
Dl Pop Florentin: Care a fost criteriul de selecţie? Acolo sunt cei mai 
mulţi datornici? 
Dl secretar: Este o rectificare de buget, în care dl Primar solicită 
suma, urmând ca, ulterior, să se decidă blocurile la care se face 
branşarea. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020 
 
Dl Boariu Precup, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi. Se abţin domnii Pop Florentin şi Toderici Ioan. 
 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor şi aprobarea 
regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a 
actelor procedurale aprobate în baza Legii nr.350/2005, privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru 
activităţi nonprofit de interes general 
 
Dl Cristea Dan, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
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Sunt propusi 2 consilieri pentru comisie: dl Pop Florentin şi dl 
Szekely Ludovic şi 2 consilieri pentru comisia de contestaţii: dl 
Apetrei Liviu şi dl Toderici Ioan. 
Pct.1 este supus la vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Pct.2 este supus la vot şi este adoptat cu unanimitate de voturi. 
Dl Cristea Dan: Cum s-a hotărât şi în şedinţa trecută, data limită de 
depunere a proiectelor este 28.06.2019, ora 12:00, iar după aceea, în 
primele 3 zile, comisia trebuie să se întrunească. 
Dl Moldovan Vladuţ: Mulţi se întreabă dacă pot beneficia de acest 
proiect şi persoanele care au datorii la apa? 
Dl Cristea Dan: Legea spune că impozitele şi taxele locale, apa este o 
taxă, deci trebuie să fie la 0.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentatului 
oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală a „Asociaţiei pentru 
realizarea sistemului regional de alimentare cu apă potabilă 
Târnava Mare” 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 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 şcolar 2019-2020 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iunie 2019 
 
Dl Comiza Cornel îl propune pe dl Costache Iulius preşedinte de 
şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
COMIZA Cornel                                                 ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 


