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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 25 iulie 2017 a 

 Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 302/2017 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun 
spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 27 
iunie 2017.  Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Propun pe ordinea de zi încă doua proiecte de hotărâre. Se supune la 
vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local şi a listei de investiţii pe anul 2017 
 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Dl. Baciu Ioan: Gospodăria de unde a încasat venituri suplimentare? 
D-na Suciu Silvia: De la restanţieri. 
Dl. Pop Florentin: Văd aici lucrare pavare Piaţa Drapelului, asta nu 
s-a executat? 
D-na Suciu Silvia: S-a executat, dar nu am putut plăti. 
Dl. Pop Florentin: Păi şi dacă noi nu aprobăm acum? Nu ar fi fost 
normal să o aprobăm înainte? 
D-na Suciu Silvia: Dacă nu o aprobaţi, nu pot plăti. 
Dl. Pop Florentin: Am înţeles asta, sunt conştient de treaba asta. Nu 
era normal să votăm înainte să ne apucăm de treabă? Am impresia că 
suntem aici pe post de paiaţe. Să se consemneze în procesul verbal. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
13 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Pop Florentin) şi 1 abţinere (dl. 
Mărginean Teodor). 
 
Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului local 
 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
14 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor). 
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Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru 
locuinţele din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe 
 
Dl. secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Ciucă Marius: Scad chiriile cu 40 %.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 
lucrări de interes local care se vor efectua până la sfârşitul anului 
2017 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului 
social, în temeiul Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor 
care vor fi prestate în folosul comunităţii până la sfârşitul anului 
2017 de către contravenienţi 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de 
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
aparatul de specialitate al primarului şi din serviciile publice 
aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Doamna Czika Elena şi dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Gaşpar Constantin: De la 3 la 5 ani e 7,5 % sporul de vechime? 
D-na Czika Elena: Da, din 2010 s-a modificat şi în progresie 
geometrică se mai adaugă, nu se pierde nimic, nu e prin adăugare ci 
prin progresie geometrică. 
Dl. Gyorffy Iosif: De ce nu primesc şefii de serviciu sporul de 
vechime? 
Dl. secretar: Aşa s-a stabilit, dacă se adauga aveau coeficienţi mai 
mici. 
Dl. Gyorffy Iosif: Avem dreptul să nu dăm vechimea şefilor? 
Dl. secretar: Da, aveţi dreptul, vechimea e inclusă în salariul de 
bază. 
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D-na Czika Elena: Există o filosofie a acestei legi, poate să aibă orice 
coeficient dar înmulţirea cu minimul pe economie să nu îl plaseze 
peste indemnizaţia viceprimarului. Indemnizaţia primarului şi a 
viceprimarului e stabilită prin lege. 
Dl. secretar: Sunt anumite funcţii pe care noi le avem şi nu se 
regăsesc în grilele din lege şi se prevede că le putem introduce dar 
trebuie să avem avizul de la Ministerul Muncii. Noi am cerut avizul, 
încă nu a venit. O să-i plătim, nu putem sa-i lăsăm fără salarii.  
D-na Czika Elena: Nu au luat în calcul că la nivel de UAT–uri s-au 
înfiinţat servicii. 
D-na Czika Elena: Singura noastră grijă a fost să nu depăşim 
bugetul şi nu l-am depăşit. Această lege a ajutat persoanele care erau 
foarte prost plătite, nu discutăm de oameni, discutăm de funcţii, 
respectiv grilele pe care le-am utilizat până acum o lună erau cele din 
2008 în care un absolvent de facultate debutant pleca de la 576 lei, 
dădeai diferenţa până la minimul pe economie şi prindea încă trei 
majorări din septembrie 2015, decembrie 2015 şi februarie 2017 dar 
tot timpul îl plasa la salariul minim pe economie. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Măririle de salariu afectează bugetul local? 
D-na Czika Elena: Nu. 
Dl. Comiza Cornel: Consilierii vor avea 10% din indemnizaţia 
primarului. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna august 2017 
 
Dl. Szekely Ludovic: Propun pe domnul Taifas Tudor. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
14 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor). 
 
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului 
de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice în oraşul Copşa Mică 
 
Dl. Cristea Dan prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii “Eficientizarea 
energetică Şcoala gimnazială nr.3 Copşa Mică” - faza 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
 
Dl. Cristea Dan prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl. Szekely Ludovic:  Declar şedinţa închisă. 
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