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PROCES VERBAL 
încheiat azi 22 iunie 2016 în şedinţa de constituire a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl. Primar: Vreau să ţinem un moment de reculegere pentru 
fostul nostru coleg dl. Kis Tibor.(se tine momentul de reculegere). 

A fost un român mai român decât mulţi dintre românii noştri şi 
un consilier mai bun decât îşi doresc mulţi să devină. Am venit 
îmbrăcat astăzi aşa pentru Tibi. Mă certa şi îmi spunea “..când vii la 
şedinţă vii îmbrăcat ca primar nu ca orice om, vii îmbrăcat frumos”. 
Legea spune că trebuie să ascultăm imnul naţional la începutul 
fiecărei şedinţe, multe consilii locale nu îl ascultă, noi îl ascultăm 
datorită lui. A insistat să-l ascultăm de fiecare dată, ne-a învăţat să 
fim români. Nu a fost întâlnire publică să nu participe şi ne-a ajutat 
când a fost nevoie. În următoarele şedinţe vor fi propuse câteva 
măsuri menite să nu-l uităm, una dintre ele va fi numirea căminului 
cultural din Copşa Sat “Kis Tibor”. În mod sigur vor fi şi altele, 
comemorarea unui an de la deces, expoziţie foto cu tot ce s-a 
întâmplat în viaţa lui, în imagini. Vom încerca să facem un efort ca 
omenii buni să nu fie uitaţi. 

Mulţumesc celor care au fost la înmormântare, celor care au 
donat sânge, celor care au participat financiar. Sper ca colegul de la 
UDMR să ducă cu cinste locul câştigat de Tibi în această campanie 
electorală. 

 
Şedinţa este deschisă de către doamna Diana Mocanu – 

reprezentantul prefectului judeţului Sibiu. 
 

D-na Consilier: Îmi revine onoarea ca în această zi să particip la 
şedinţa de constituire a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică. 
Doresc să felicit şi să mulţumesc pentru activitatea vechiului Consiliu 
Local pentru rezultatele pe care le-a avut. În temeiul Ordinului nr. 
226/2016 a fost convocată şedinţa de constituire a Consiliului Local 
al oraşului Copşa Mică, ca urmare a alegerilor care au avut loc în 
data de 5 iunie 2016. Prezintă ordinea de zi. 
 Invit decanul de vârstă pentru a prelua conducerea şedinţei, 
asistat de cei mai tineri consilieri locali. Vă doresc succes! 
  
Şedinţa de constituire este condusă de domnul Taifas Tudor, asistat 
de domnul Pop Florentin şi doamna  Benicky Camelia-Maria. 
Dl. Taifas Tudor: Conform legii îmi revine sarcina de a conduce 
prima şedinţă a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, aşa cum a 
rezultat în urma alegerilor din 5 iunie 2016. La această şedinţă sunt 
prezenţi 15 consilieri din 15. Supun la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 
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Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor 
comisiei de validare a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. Taifas Tudor: Este necesar să se aleagă prin vot deschis o comisie 
de validare formată din 3-5 consilieri. Propun ca numărul membrilor 
comisiei de validare să fie 3. Cine este pentru aprobarea acestui 
număr? 
Consiliul aprobă în unanimitate ca din comisia de validare să facă 
parte 3 membri. 
Dl. Taifas Tudor: Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru 
membrii comisiei. 
Dl. Taifas Tudor: Propun pe domnii Moldovan Vlăduţ, din partea 
PNL, Baciu Ioan, din partea PNL şi Toderici Ioan din partea BUN. 
Se supune la vot fiecare membru în parte, toţi trei fiind aleşi cu 
unanimitate de voturi. 
Dl. Taifas Tudor: Rog pe domnul secretar să dea citire proiectului de 
hotărâre. 
Dl. Secretar dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Taifas Tudor: Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
Hotărârea nr. 1 este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor 
de consilieri locali în urma alegerilor din 5 iunie 2016. 
 
Dl. Taifas Tudor: Propun să luăm o pauză, timp în care comisia de 
validare va încheia procesul-verbal. 
Se ia o pauză de 5 minute. 
Dl. Secretar: Comisia de validare a ales preşedinte pe domnul 
Toderici Ioan şi secretar pe domnul Moldovan Vlăduţ. 
Dl. Taifas Tudor: Rog preşedintele comisiei de validare să citească 
procesul-verbal. 
Dl. Toderici Ioan dă citire procesului-verbal de validare în care arată 
că au fost respectate condiţiile de alegere a consilierilor, nu sunt 
cazuri de incompatibilitate.  
Dl. Taifas Tudor: În urma procesului verbal prezentat de domnul 
Toderici Ioan, vom trece la validarea consilierilor locali care se va face 
în ordinea alfabetică prin vot deschis. Persoana în cauză nu va vota. 
Propun validarea în funcţia de consilier local a domnului Apetrei 
Liviu. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Apetrei Liviu nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea în funcţia de consilier local a 
domnului Baciu Ioan. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Baciu Ioan nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea doamnei Benicky Camelia-Maria.  
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Propunerea este aprobată în unanimitate. Doamna Benicky Camelia-
Maria nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Ciucă Marius-Vasile. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Ciucă Marius-
Vasile nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Comiza Cornel. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Comiza Cornel nu 
a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Gaşpar Constantin. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Gaşpar Constantin 
nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Gyorffy Iosif. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Gyorffy Iosif nu a 
votat 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Mărginean Teodor. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Mărginean Teodor 
nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor:  Propun validarea doamnei Mărgineanu Marcela. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Doamna Mărgineanu 
Marcela nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Moldovan Vlăduţ. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Moldovan Vlăduţ 
nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Pop Iosif-Florentin. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Pop Iosif-Florentin 
nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Szekely Istvan-Erno. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Szekely Istvan-
Erno nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor:  Propun validarea domnului Szekely Ludovic. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Szekely Ludovic 
nu a votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Taifas Tudor. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Taifas Tudor nu a 
votat. 
Dl. Taifas Tudor: Propun validarea domnului Toderici Ioan. 
Propunerea este aprobată în unanimitate. Domnul Toderici Ioan nu a 
votat. 
Domnul Secretar dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Taifas Tudor: Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
Hotărârea nr. 2 este aprobată în unanimitate. 
 
Punctul nr. 3. Depunerea jurământului de către membrii 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică ale căror mandate au fost 
validate. 
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Dl. Taifas Tudor: Secretarul oraşului Copşa Mică dă citire 
jurământului, după care, consilierii validaţi, în ordine alfabetică pun 
mâna stângă pe Constituţie şi pronunţă cuvântul „jur”, după care se 
semnează jurământul de credinţă, pe două formulare speciale. 
 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului 
Local al oraşului Copşa Mică, ca legal constituit. 
 
Dl. Taifas Tudor: Constat că jurământul a fost depus de către toţi 
consilierii şi declar Consiliul Local al oraşului Copşa Mică legal 
constituit, în acest sens supunând aprobării dumneavoastră 
Hotărârea nr.3. 
Domnul Secretar dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Taifas Tudor: Supun aprobării proiectul de hotărâre. Hotărârea 
nr. 3 este aprobată în unanimitate.  
Declar constituit Consiliul local al oraşului Copşa Mică. Doresc să vă 
felicit şi vă doresc sănătate, succes în activitate şi să faceţi tot ceea ce 
trebuie pentru binele oraşului Copşa Mică. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă. 
 
Dl. Taifas Tudor: Vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 
Dl. Comiza Cornel: Propun  preşedintele de şedinţă pe domnul 
Gyorffy Iosif. 
Dl. Taifas Tudor: Supun la vot propunerea făcută de către domnul 
Comiza Cornel. 
Dl. Secretar dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl. Taifas Tudor: Supun aprobării proiectul de hotărâre. 
Hotărârea nr. 4 este aprobată în unanimitate. 
Dl. Taifas Tudor: Îl rog pe domnul Gyorffy Iosif să preia conducerea 
şedinţei. 
 
 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului 
oraşului Copşa Mică 
 
Dl. Gyorffy Iosif: Pentru alegerea viceprimarului se pot face 
propuneri de către oricare dintre consilieri sau grupuri de consilieri. 
Vă rog să faceţi propuneri pentru viitorul viceprimar. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Îl propun ca viceprimar al oraşului Copşa Mică 
pe domnul Comiza Cornel, întrucât a mai fost viceprimar şi în 
mandatul trecut şi a dovedit că este competent. 
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Alte propuneri nu au mai fost. 
Se procedează la votul secret exercitat de fiecare consilier în parte în 
cabina special amenajată. 
Se trece la vot secret. 
Preşedintele comisiei de validare invită comisia să numere voturile şi 
să prezinte rezultatul votării. 
Dl. Toderici Ioan dă citire rezultatului votului. Domnul consilier 
Comiza Cornel a primit 12 voturi. 
Dl. Gyorffy Iosif: Ca urmare a votului dumneavoastră a fost ales în 
funcţia de viceprimar al oraşului domnul Comiza Cornel, astfel fiind 
adoptată Hotărârea nr. 5. 
 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor 
de specialitate pe domenii de activitate 
 
Dl. Gyorffy Iosif: Vă rog să faceţi propuneri în acest sens. 
Dl. Comiza Cornel: Propun să rămână aceleaşi comisii ca în 
mandatul precedent, cu următoarea componenţă: 
Comisia A pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ: 

1. Ciucă Marius – PNL 
2. Taifas Tudor - PNL 
3. Gyorffy Iosif – PNL 
4. Szekely Istvan-Erno – UDMR 
5. Comiza Cornel - PNL 

Comisia B pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, 
activităţi sportive şi de agrement: 

1. Mărgineanu Marcela - PNL 
2. Szekely Ludovic - PNL 
3. Moldovan Vlăduţ – PNL 
4. Gaşpar Constantin – PSD 
5. Pop Iosif-Florentin – PSD 

Comisia C pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii şi a liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia 
mediului 

1. Baciu Ioan – PNL 
2. Benycky Camelia-Maria – PNL 
3.  Apetrei Liviu – PNL 
4. Toderici Ioan – BUN 
5. Mărginean Teodor – PSD 

Dl. Gyorffy Iosif: Supun aprobării  proiectul de hotărâre. 
Hotărârea nr. 6 este aprobată cu 14 voturi pentru si 1 abţinere (dl. 
Mărginean Teodor). 
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Punctul nr.8. Ceremonia depunerii jurământului de către 
Primarul oraşului Copşa Mică 
 
Dl. Gyorffy Iosif: Dl. Secretar ne va prezenta hotărârea de validare a 
domnului Primar. 
Dl. Secretar dă citire hotărârii de validare a domnului Daniel-Tudor 
Mihalache în funcţia de Primar al oraşului Copşa Mică. 
După prezentarea hotărârii de validare, domnul Primar Daniel-Tudor 
Mihalache depune jurământul. 
Dl. Daniel-Tudor Mihalache: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării 
şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor oraşului Copşa Mică. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu. 
Dl. Primar Daniel-Tudor Mihalache semnează jurământul. 
Dl Secretar: După depunerea jurământului, domnul Primar Daniel 
Tudor Mihalache intră în exerciţiul de drept al mandatului. 
 
Dl. Gyorffy Iosif. Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        SECRETAR 
GYORFFY Iosif                ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit Consilier Relaţii cu Publicul 
MATEI Iuliana 


