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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 25 iunie 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 toţi consilierii. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Propunem spre vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 
de 28.05.2019. 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 rectificarea bugetului şi a listei 
obiectivelor de investitii 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Chioşcul de lemn este al nostru? 
Dna Suciu Silvia: Da, este al nostru. 
Dl Pop Florentin: L-au făcut oamenii aceia. 
Dna Suciu Silvia: Da, au venit cu facturi şi noi îl înregistrăm la acea 
valoare.  
Dl Toderici Ioan: Nu s-a discutat în nicio şedinţă că se construieşte 
chioşc comercial şi noi îl punem la dispoziţia cetăţenilor pentru 
crăşmă. 
Dna Suciu Silvia: Chioşcul comercial a fost prins pe lista iniţială. 
Dl Toderici Ioan: Nu a fost. 
Dl secretar: Ba da, „mobilier urban – chioşc comercial de lemn”. 
Dl Toderici Ioan: Unde? În lista modificată ulterior, pe care nu a 
vazut-o nimeni? 
Dl secretar: În lista aprobată. 
Dl Toderici Ioan: Nu a fost. Dacă îţi spun că nu a fost. Dacă scot 
lista, nu a fost. Aţi modificat-o după, e cu totul altceva. 
Dl secretar: Nu a fost modificată. 
Dl Toderici Ioan: Păi ba da. Nu a fost, nu ne mai prostiţi atât. Nu a 
fost iniţial niciun chioşc. Pe nicio listă de investiţie. Dacă nu am citit-
o din cap în coadă. Nu ne mai prostiţi, aţi modificat. 
Dl viceprimar: Nu ştiu de ce vă suparaţi atât, chioşcul e al nostru, 
omul plateşte chirie. 
Dl Toderici Ioan: De ce nu ne spuneţi ce se face? 
Dl viceprimar: staţi să vină dl secretar să vedem dacă e modificat 
sau nu. 
Dl Pop Florentin: Surpriză peste noapte. 
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Dl Toderici Ioan: Focul de artificii se face, nu ni se spune că se face 
foc de artificii, cheltuim banii de pomană, pentru lucruri sănătoase ce 
trebuie să facem în oraşul ăsta nu sunt bani, dar pentru focul de 
artificii sunt. 
Dna Suciu Silvia: Acestea au fost sponsorizări. 
Dl Toderici Ioan: Păi toate sunt sponsorizări până la urma, şi 
trotuarele, şi canalele, şi văile. Lucruri obiective ce trebuie să se facă 
în oraş, nu se fac. Dar să ne dăm cu artificii se poate. Şi am mai 
ridicat problema de atâtea ori în toate şedinţele, să ni se spună şi 
nouă ce se face în oraşul ăsta, să ştie şi Consiliul Local. Nu să se facă 
peste noapte şi nouă nu ni se spune nimic. 
Dl Pop Florentin: Acolo scrie mobilier urban şi semne de circulaţie. 
Dl Toderici Ioan: Da. 
Dl Pop Florentin: Ce înţelegem noi prin mobilier urban? 
Dl Toderici Ioan: Sunt bănci. Şi care-i problema, rigolele pentru flori 
sunt tot mobilier urban. Chioşcul nu poate să fie mobilier urban. 
Chioşcul e cladire. Nu intră la mobilier urban. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Atunci cand s-a discutat de chioşc, au zis că 1 
metru de la casa lui Musca începe şi va fi doar o copertină, nu a zis 
de lemn. 
Dl Pop Florentin: Pe lista de investiţii ce mi s-a trimis scrie aşa: 
„mobilier urban şi semne de circulaţie”, fără paranteze. 
Dl Toderici Ioan: E modificată. Nu ne mai contraziceţi! Am şi eu 
acasă pe calculator toate listele de investiţii. 
Dl Toderici Ioan: Scrie clar pe lista de invesţii cum a zis si dl Pop: 
„mobilier urban şi semne de circulaţie”. Până la urmă chem DNA-ul, 
ascultaţi-mă ce spun.  
Dl Pop Florentin: Lasă DNA-ul. 
Dl Toderici Ioan: Bine, bine! Lasă că vedeti voi! 
Dl Costache Florin: Dacă voiam să iau eu chioşcul ala? Puteam să îl 
iau? De ce nu se face o licitatie? 
Dl viceprimar: Înainte să se facă chioşcul, s-a întrebat dacă vrea 
cineva să facă o berarie. 
Dl Toderici Ioan: Când am fost toţi consilierii să vedem clădirile alea, 
era vorba ca îşi construiesc cei de la vulcanizare chioşc. 
Dl Pop Florentin: Ei şi-au construit pe banii lor, dar după s-a 
decontat. 
Dl Toderici Ioan: Ei construiesc chioşcul pe banii lor şi i-am întrebat 
dacă au autorizaţie şi toată lumea a tăcut, că pentru orice construcţie 
îţi trebuie autorizaţie. 
Dl Buta Claudiu: Domnule consilier Toderici, greşiţi aici. Citiţi Legea 
50 şi informaţivă înainte să spuneţi ceva. Nu orice construcţie are 
nevoie de autorizaţie de construire. 
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Dl Toderici Ioan: Atunci tăiaţi-mi de la impozit şoprul meu care este 
din lemn şi aţi trecut-o  clădire de beton. 
Dl Buta Claudiu: Discuţia dacă trebuie sau nu autorizaţie pentru 
chioşcul de lemn nu are legătură cu impozitul pentru şoprul 
dumneavoastră.  
Dl Toderici Ioan: Este construcţie de lemn, nu trebuie să plătesc 
impozit ca şi clădire cu fundaţie. Vedeţi cum vă contraziceţi? 
Dl Buta Claudiu: Impozitul nu are legatură cu autorizaţia de 
construire. 
Dl Toderici Ioan: Nu ne informează nimeni. 
Dl Pop Florentin: Asta se şi vrea, să nu ştim nimic. 
Dl secretar: Aşa scrie pe postarea pentru transparenţa decizională, 
„mobilier urban şi semne de circulaţie”. 
Dl Costache Florin: Există  contract de închiriere? 
Dna. Suciu Silvia: Da. 
Dl Costache Florin: Pe ce perioadă? 
Dl Buta Claudiu: Până la sfârşitul anului. 
Dl Costache Florin: Pentru suma de 2.000 lei/an? 
Dl Buta Claudiu: 2.000 lei din luna aprilie până în decembrie. 
Dl Ciucă Marius: Aprox. 200 lei/luna. Deci investiţia se amortiează 
aprox. în 4 ani. 
Dl Gyorffy Iosif: Şi utilităţile? 
Dl viceprimar: Utilităţile le plăteşte chiriaşul. 
Dl Pop Florentin: Am văzut şi nişte flori acolo, să fie frumos. 
Dl Toderici Ioan: Suntem ca proştii, votăm ca să schimbăm tot. Ca şi 
cu terenurile de fotbal, sau casa de la nr.73 din Târnăvioara – 
100.000 lei, s-a pus acoperişul, s-au modificat ţigelele de pe o parte 
pe alta, s-au schimbat 10 laţe, s-au pus scocurile şi s-au dus 100.000 
lei. 
Dl Pop Florentin: A mutat şi Tăpălagă nişte paleţi de la gară în 
curtea Primăriei. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi pentru şi 4 voturi împotrivă, respectiv Dl Pop 
Florentin, Dl Costache Florin, Dl Butuc Titi şi Dl Toderici Ioan. 
 
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excendentului bugetar 
 
Dna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Pentru ce se folosesc 10.000 lei? 
Dna Suciu Silvia: Pentu bilele de beton, ca să nu calce pe spaţiu 
verde. 
Dl Pop Florentin: Eu o să votez împotrivă, în banii ăştia, 10.000 
pentru bile, 8.500 lei pentru chioşc, 8.500 lei că a mutat Tăpălagă 



4 

 

garajele, 3.500 lei pentru vopsitul fântânilor etc, făceam trotuarul de 
lângă şcoală. 
Dl viceprimar: E aprobat deja. 
Dl Pop Florentin: Eu nu am aprobat absolut nimic. 
Dl viceprimar: La defectele de apa şi şanţurile ce trebuie refăcute 
intră şi partea aceea. 
Dl Toderici Ioan: Eu am fost la toate şedinţele, dar nu am auzit să se 
pună problema asta. Nu mă mai contrazice! 
Dl Pop Florentin: Avem pile şi facem chioşc. 
Dl viceprimar: Domnule Pop, trotuarul se va face. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi pentru şi 4 voturi impotriva, respectiv Dl Pop 
Florentin, Dl Costache Florin, Dl Butuc Titi şi Dl Toderici Ioan. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor în care se 
realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a oraşului 
Copşa Mică în vederea instalării, intreţinerii şi înlocuirii reţelelor 
de comunicaţii electronice 
 
Dl Buta Claudiu, consilier Urbanism, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Dl secretar, era vorba şi de aprobarea drumului de 
acces în parcul industrial? 
Dl secretar: Nu, nu este trecut pe ordinea de zi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iulie 2019 
 
Domnul Costache îl propune pe Dl Gyorffy preşedinte de şedinţă în 
luna iulie. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
Dl Gyorffy Iosif: În şedinţa din luna iulie solicit o informare 
referitoare la proiectul de apă şi canalizare. 
 
 
Preşedinte  de şedinţă                          Secretar 
COSTACHE Iulius Florin                            ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildikó 


