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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 iunie 2017 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 249/2017 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Ciucă 
Marius Vasile şi domnul Gaşpar Constantin. Domnul Gaspar lipseste 
din motive medicale. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul 
verbal al  şedinţei ordinare din data de 30 mai 2017.  Procesul verbal 
este aprobat cu unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 

Punctul nr.1. Informare privind „problema apei” în oraşul 
Copşa Mică 

 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel prezintă informarea: 

Stimaţi colegi, o să vă prezint în mare, problema apei în oraşul 
Copşa Mică. Cu 11 ani în urmă România îşi dorea foarte mult să intre 
în Uniunea Europeană. S-a făcut şi referendum, am fost chemaţi la 
vot. Pentru a intra în Europa, România trebuia să bifeze câteva ţinte, 
câteva steaguri, aşa se numeau, cu probleme grave cu care se 
confrunta la vremea aceea, iar una din probleme se axa pe 
infrastructura de mediu. Guvernul oferea proiecte pe infrastructură 
de mediu  oraşului Copşa Mică şi Zlatna, pentru a bifa punctele 
problemă. Între timp încep lucrările, printre care şi  proiectul de apă-
canal în oraşul Copşa Mică. Se schimbă Guvernul, vine anul 2007, 
vine criza şi următorul Guvern intră în gaură de bani şi începe să taie 
proiecte. Ajunge la Copşa Mică şi constatând că avem depus un 
proiect pe mediu, care necesită finanţare mare şi ţinând cont că eram 
deja în Uniunea Europeană, au tăiat finanţarea. Acesta a fost 
Guvernul Boc. De acolo ne-am ales cu 2 milioane de euro datorie, pe 
un an şi jumătate, care a produs penalităţi şi o mulţime de probleme. 
Între timp am încercat să rupem relaţia contractuală cu 
constructorul, pentru că nu mai aveam posibilitatea să îl plătim, să 
reziliem convenţia încheiată cu Ministerul Mediului, deorece ne ţinea 
în loc şi astfel să intrăm pe o altă finanţare prin POS Mediu sau, cum 
este cazul în prezent, prin Uniunea Europeană. Nu am reuşit nici 
una, nici alta, fără cheltuieli. 

Între timp ne-am judecat, iar după atâţia ani, firma păgubită de 
către Guvernul României prin oraşul nostru a câştigat în instanţă 
suma de 700 de mii de lei, 7 miliarde de lei vechi, care ni i-a impus 
nouă de plată, Consiliului local. Aceasta este una dintre problemele 
cu care ne confruntăm.   
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Pentru a intra în U.E., Ministerul Mediului ne sacrifică pur şi 
simplu şi de parcă acest lucru nu ar fi suficient, mai trebuie să plătim 
şi oalele sparte după Ministerul Mediului. Aceasta este justiţia, nu 
avem ce comenta, suntem stat de drept. 
  A doua problemă este că acelaşi Minister al Mediului care 
trebuie să ne de-a bani, să finalizăm reţeaua de apă-canal, în fiecare 
lună ne sancţionează cu amendă de 1.500 euro, deorece devărsăm în 
râul Târnava Mare, ape uzate. Exact acelaşi Minister al Mediului 
deţine barajul de la Ighiş pe care îl administrează prin Apa Bazinală 
Mureş, apă pe care o vinde oraşului Copşa Mică după o lege 
naţională, cu preţul de 50 lei/1000mc. Acelaşi Minister al Mediului 
caruia nu îi ajunge 50 lei/1000mc, ne cheamă în instanţă şi ne obligă 
să plătim de zece ori 50 lei/1000mc, astfel încât să poată suporta 15 
salarii pentru angajaţii de la barajul Ighiş. Dacă tot suntem un stat de 
drept şi un alt judecător va decide că aşa este corect, vom plăti cea 
mai scumpă apă din România, apă brută, care de altfel este şi 
împuţită. Administraţia Bazinală Mureş şi Ministerul Mediului nu au 
făcut nimic din ce spune legea că ar fi trebuit să facă, în legătură cu 
rezerva de apă a oraşului Copşa Mică, care trebuie să fie o rezervă de 
apă împrejmuită, cu sistem de securitate, acolo este un fel de 
Heleşteu, un parc de distracţie. 
 

Punctul nr.2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea luării în 
comodat de către oraşul Copşa Mică a imobilelor (teren şi 
construcţii) care formează gospodărie de apă şi gospodăria de apă 
din deal, aflate în proprietatea S.C. SOMETRA S.A. 

 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel prezintă proiectul de hotărâre: 

Astăzi vom vota luarea în comodat a staţiei de apă de la S.C. 
SOMETRA S.A. Momentan nu putem fi proprietari, deoarece nu sunt 
actele în regulă. Sometra ne dă o staţie care doar se numeşte staţie. 
Nu mai există nimic acolo. Am aflat de curând că nu au mai avut pe 
stoc nici minimum de soluţii chimice pentru neutralizarea şi liniştirea 
apei. Domnul Pop Dorin prin Serviciul Public a cumpărat clorură de 
argint şi alte soluţii aduse de la Bucureşti pentru a rezolva această 
problemă.  

Aş vrea să vă descriu în câteva cuvinte cum funcţionează staţia 
de apă. Există un bazin de recepţie în care intră apa ce vine de la 
barjul Ighiş, apă care vine gata împuţită. Acest bazin în care se 
introduce şi un amestec de clorură de aluminiu, nu a mai fost curăţat 
de 10 ani. Din bazinul de recepţie, apa intră într-un bazin de liniştire, 
de 5 mii de mc. Mâlul în acest bazin este de vreo trei metri, de 15 ani 
nu am fost scos mâlul din bazin, acolo se linişteşte apa. 
Dl. Mărginean Teodor: Se linişteşte apa pe mâl. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, iar în momentul în care 
este soare, mâlul fermentează şi apa miroase foarte urât, iar de acolo 
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vine în cădere şi trece printr-un loc de clorinare. Apa nu a mai fost 
clorinată de nici nu ştim de când. Doar în momentul în care ne-am 
dat seama de ce se întâmplă şi am făcut presiuni asupra 
reprezentanţiilor SC Sometra SA au început să o clorineze din nou. 
Din bazinul de liniştire, apa trece într-un bazin subteran, care are 3 
camere, este un bazin mare de 6 mii de mp şi trece printr-un fel de 
labirint unde sunt amplasate nişte pompe. Acest bazin tot Primăria 
ajutată de cei de la SC Sometra SA la curăţat acum 10 ani, dar nu tot 
bazinul, ci primul compartiment, pe unde am reuşit să intrăm. Din 
bazinul subteran, apa pleacă în sistemul de pompare, unde sunt 
patru stative dintre care 3 cu pompe, din cele 3 pompe, una este în 
funcţiune şi una este în rezevă. Pompa în rezervă merge o zi şi ia foc. 
În căteva cuvinte, aceasta este staţia pe care oraşul Copşa Mică o 
primeşte cadou. Dacă doriţi să vizitaţi staţia să ne comunicaţi, merită 
să vedeţi cum arată staţia pe care o vom prelua de la Sometra. 

Şi cum problemele nu sunt suficiente, aproape toţi consumatorii 
din oraşul Copşa Mică, datorează către SPGC, suma de 400 de mii de 
euro, bineînţeles, aceasta este ultima dintre probleme cu care ne 
confruntăm. Dacă am avea aceşti bani am face minuni în zece zile, 
dar nu îi avem, deoarece suntem rău platnici. În continuare o să vă 
informez asupra demersurilor pe care le-am făcut până în acest 
moment. Până să semnăm contractul de comodat, am intervenit fără 
a fi proprietari şi am început să dăm soluţii pentru liniştirea apei. Am 
început să o clorinăm, am solicitat oferte de la diferite firme pentru 
achiziţionarea de aparate de folosire a perhidrolului, de  
hiperclorinare a apei, pentru a trece de pe clorinarea cu gaz, care este 
foarte periculoasă, existând pericolul de explozie, pe hiperclorinarea 
cu perhidrol.  

Săptămâna trecută am convocat Comitetul Local pentru Situaţii 
de Urgenţă Copşa Mică, iar în cadrul şedinţei le-am prezentat aceeaşi 
problemă pe care am prezentat-o astăzi în faţa dumneavoastră şi 
măsurile ce se impun în cazul unor situaţii de urgenţă. 

În momentul acesta avem oferte minimale de a face unele 
bypasuri şi a interveni în câteva puncte. La prima sistare a apei, care 
va dura două zile, deorece trebuie mutată o porţiune din magistrala 
de apă, cei de la CFR au  trecut cu calea ferată peste conducta de apă 
şi trebuie relocată conducta,  în acel moment vom interveni. Bazinul 
de recepţie, cel primar va fi curăţat, spălat, zugrăvit şi va fi refăcut şi 
accesul în bazin, deorece şi acest lucru este o problemă.  

La aducţiunea de apă ce vine de la Mediaş vor fi montate două 
aparate, va fi montat şi un aeratom, conducta pe care vine apa va da 
în sus şi va fi aerisită, orice apă care este aerisită nu are voie să 
miroase urât. Tot pe acesta va fi montat un braţ pentru bypasarea 
apei, pentru a avea apă în continuare până ne vom apuca de 
curăţarea bazinelor mari. Paralel cu acest lucru, ultimul bazin, cel de 
6 mii de metri, cel subteran, va fi decopertat, se vor da trei găuri în el, 
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se vor face trei guri de vizitare cu capac şi scară,  în aşa fel încât în 
momentul în care vom intra să îl curăţăm să nu existe pericol de 
moarte, deorece unde există nămol nu este oxigen. 
Dl. Mărginean Teodor: În al treilea bazin, este ultimul? 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, este ultimul, este cel de 
lângă staţie, pe acela îl vom decoperta şi îl vom curăţa. În momentul 
în care cei de la CFR vor muta conducta de apă, noi vom avea bazinul 
primar şi ultimul bazin curăţate. 
Dl. Mărginean Teodor: Vor fi făcute şi bypasurile? 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, vom face bypasuri pentru 
ca bazinul mare să fie liber pentru curăţare. Dacă vom reuşi acest 
lucru în trei zile, probabil bazinul mare îl vom curăţa într-o 
săptămână, şi vom avea apă, o vom clorina şi liniştii. 
Dl. Mărginean Teodor: Până va fi gata bazinul mare. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, până când va fi gata 
bazinul mare. Ne propunem să facem pe traseul nou un sistem de 
odorizare, acest lucru ar însemna să construim o vană, în cascadă în 
care apa se cascadează şi primeşte aer. 
Dl. Mărginean Teodor: Înainte să intre în bazin? 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, după care îi dăm amestecul 
pentru liniştirea apei. Vom avea o apă care nu o să mai miroase urât. 
Se poate rezolva totul până în toamnă. Ceva bani avem, poate aţi 
observat în bugetul pe care l-aţi votat. Avem 10.000 de euro în care 
sunt incluse şi aceste intervenţii. În acest buget sunt cuprinse şi 
lucrările pentru lumină, siguranţă, împrejmuire, camere de 
supraveghere şi automatizări, inclusiv pompele de apă, care de altfel 
consumă foarte mult, de aceea trebuie să montăm pompe noi, pompe 
deştepte care comunică cu dealul, iar în momentul în care se opreşte 
apa acestea să comunice cu cea din deal să nu mai dea afară. Aceste 
lucruri le facem cu cei 10.000 de euro pe care îi avem la dispziţie. 
Dacă cetăţenii oraşului ar achita suma de 400 de mii de euro către 
SPGC, în zece zile am face aceste intervenţii. 

Avem de la o firmă o ofertă pentru un filtru modular, cu o 
garanţie de 10 ani care costă 250 de mii de euro. Dacă am avea aceşti 
bani l-am fi achiziţionat, montat şi am fi avut apă curată, nu potabilă, 
dar curată, fără impurităţi, fără miros. Din păcate nu avem aceşti 
bani şi din nimic trebuie să facem un lucru bun. Dl. Pop Florentin 
ştie ce este acolo, dacă staţia ar fi în proprietatea noastră şi nu în 
comodat primul lucru pe care l-am face ar fi să o dărâmăm. Este un 
haos acolo. În câteva cuvinte, aceasta este problema apei în oraşul 
Copşa Mică. Ministerul Mediului ne-a băgat în probleme şi ne vinde 
cea mai scumpă apă din România, SC SCA MO TER  ne-a dat în 
judecată şi au câştigat. 
Dl. Mărginean Teodor: A câştigat în instanţă SCA MO TER? 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, au câştigat, iar noi am 
câştigat faţă de Ministerul Mediului, i-am chemat în garanţie şi au 
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făcut recurs la Curtea de Apel Alba Iulia, iar Curtea de Apel Alba Iulia 
a decis că trebuie să plătim.  
Dl. secretar: Vreau să vă spun că, în afară de faptul că SCA MO TER 
a căştigat 700 mii lei, sunt procese pe care le-am câştigat şi noi. De 
exemplu, am câştigat un proces cu 1.800.000 mii lei, tot aşa pe 
penalităţi. 
Dl. Mărginean Teodor: Tot cu SC MO TER? 
Dl. secretar: Da, am câştigat la fond la Tribunalul Sibiu şi cu 
constructorul spaniol care, probabil urmează să facă şi recurs. 
Dl. Mărginean Teodor: Constructorul din Spania, IDECONSA. 
Dl. secretar: Da, şi mai avem un proces pe rol cu SCA MO TER, în 
care cer profitul nerealizat. 
Dl. Mărginean Teodor: Instalaţia nu este dată în funcţiune, probabil 
nu au făcut proces verbal de recepţie finală. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Am cerut sprijin Guvernului 
României, să ne aloce bani de la rezerva de stat, am cerut sprijinul 
Consiliul Judeţean să ne aloce bani pentru a plăti datoria faţă de SCA 
MO TER şi sprijinul Preşedintelui României. Am informat comunele 
care sunt cuprinse în proiectul apă-canal, de datoria de 700 mii lei şi 
de faptul că fiecare va trebui să îşi achite partea lor. Oraşul Copşa  
Mică nu poate plăti în numele lor.  
Dl. Mărginean Teodor: O să primească apă şi comunele din jur? 
Dl. Pop Florentin: Trebuie să primească, sunt participanţi la proiect. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Sigur că da, fac parte din 
proiect. Dacă comunele nu vor să plătească, îi vom chema în instanţă, 
deorece proiectul este zonal şi oraşul Copşa Mică nu poate plăti 
pentru ei. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Dacă nu plătesc, le dăm apă? 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Ii dăm în judecată. 
Dl. Pop Florentin: Nu poţi să nu le dai apă. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Sigur că le vom da apă. 
 În septembrie voi avea o întâlnire cu Preşedintele României, 
pentru a dezbate această problemă, iar ultima dintre probleme, poate 
cea mai interesantă, Curtea de Conturi va considera că eu sunt dator 
la SCA MO TER şi o să îmi impute acestă sumă, de altfel cum se şi 
practică în România. 
Prima Curte de Conturi va constata că este prejudiciu şi prejudiciul îl 
dă primarului să îl recupereze, iar eu va trebui să mă întorc împotriva 
Ministerului Mediului. 
Dl. secretar: Probabil noi vom da Ministerul Mediului în judecată 
înainte să vină Curtea de Conturi. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Da, vom face acest lucru. 
Acestea fiind spuse, din păcate sunt mai multe probleme cu care se 
confruntă oraşul în momentul de faţă. O să vă ţin la curenţ cu ce se 
va mai întâmpla pe parcurs şi vă comunic că o să avem foarte multe 
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evenimente până anul viitor, în ceea ce priveşte problema apei, dar 
sperăm să ajungem în linie dreaptă.  
Dl. secretar: Tot în legătura cu apa, după cum aţi observat, v-am 
transmis şi expunerea de motive, până SC SOMETRA SA îşi rezolvă 
problemele juridice, încât să ne poată dona staţia, o să preluam 
gospodăriile de apă, deorece sunt două, staţia de apă şi staţia de apă 
din deal, prin comodat, acest lucru înseamnă un împrumut de 
folosinţă gratuită. Aceste gospodării de apă vor fi admnistrate prin 
Serviciul Public de Gospodărire Comunală. Iniţial, contractul va fi 
valabil până pe data de 31.12.2017, dacă între timp se rezolvă 
problema juridică a Sometrei o să fie donaţia, iar dacă nu se rezolvă 
până la 31 decembrie 2017, se prelungeşte contractul de comodat 
până când SC SOMETRA SA  îşi  rezolvă problemele. 
Dl. Primar Mihalache Tudor  Daniel: Dacă doriţi să vizitaţi staţia de 
apă, vă rog să mă anunţaţi. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Am putea merge săptămâna viitoare. 
Dl. Primar Mihalache Tudor Daniel: Dacă doriţi să vizitaţi staţia de 
apă, vă rog să vă organizaţi şi împreună cu mine sau cu dl. Pop Dorin 
vom merge să o vizităm, să vedeţi cu funcţionează. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna iulie 2017 
 
Dl. Szekely Erno: Propun pe domnul Szekely Ludovic. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl. Szekely Erno:  Declar şedinţa închisă. 
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR 

SZEKELY Erno                           ŞERBAN Dorin 

 

Consilier Relatii cu publicul  

MATEI Iuliana 

 
 


