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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 31 mai 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

 Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
160/2016 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 11 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Comiza Cornel, Danea Marius, Kis Tibor şi doamna 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. 

Dl. secretar: V-am transmis raportul primarului privind starea 
economică, socială şi de mediu pe anul 2015.  
 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2016 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Ce fel de asigurări trebuie să plătim? 
D-na Suciu Silvia: Asigurările de viaţă pentru cei de la Poliţia locală 
şi Pompieri, avem obligaţia să le plătim. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţilor 
financiare pe anul 2015 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Oniga Ioan: Dacă din punct de vedere contabil este legal sunt de 
acord. 
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 până la constituirea noului consiliu local 
 
Dl. Apetrei Liviu: Îl propun pe domnul Taifas Tudor. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Diverse 
 
Dl. Pop Viorel: Ar fi fost frumos din partea domnului primar să fie 
prezent la şedinţa ordinară a consiliului local de astăzi, măcar să 
mulţumească pentru colaborare sau pentru ceva. Dar nici măcar atât 
bun simţ nu are primarul nostru, deja e aşa de îngâmfat de nu-i 
ajungi cu prăjina la nas. 
 
D-na Suciu Silvia: Vă mulţumesc din partea compartimentul pe care 
îl conduc. 
 
Dl. Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă. 

 
 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă                                   Secretar 
APETREI Liviu                                              ŞERBAN Dorin 
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