
1 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 iunie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
162/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 12 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii: Mărginean Teodor, Pop Florentin şi Baciu Ioan. Publicitatea 
şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din 
data de 24 mai 2018. Procesel verbal este adoptat cu unanimitate de 
voturi. 

Având în vedere că lipseste preşedintele ales pentru luna iunie, 
dl. Mărginean Teodor, trebuie ales preşedintele pentru această 
şedinţă. 

Domnul Gyorffy Iosif îl propune pe dl. Comiza Cornel. 
Cu unanimitate de voturi, dl. Comiza Cornel este ales preşedinte 

pentru şedinţa ordinara din 26 iunie 2018. 
Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 

unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a 
listei obiectivelor de investiţii pe anul 2018 
 
Doamna Silvia Suciu, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare 
durabilă a oraşului Copşa Mică în perioada 2014-2020 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor şi aprobarea 
regulamentului de funcţionare a acestora, de punere în aplicare a 
actelor proceduale aprobate în baza Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru 
activităţi nonprofit de interes general 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre şi solicită propuneri pentru 
comisie. 
Dl.Comiza îi propune pe dl.Ciucă Marius şi pe dl.Szekely Ludovic. 
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Se supune la vot şi propunerile sunt acceptate  cu unanimitate de 
voturi.  
Pentru comisie de contestaţii sunt propuşi doamna Benicky Camelia 
şi domnul Taifas Tudor. 
Se supune la vot şi propunerile sunt acceptate cu unanimitate de 
voturi. 
Se supune la vot proiectul în ansamblu şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Listei de 
investiţii prioritare în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea de Nord şi 
Nord-Est , în perioada 2014-2020, şi asigurarea cotei de 
cofinanţare 1% din bugetul local a proiectului Asistenţă tehnică 
pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Sibiu, regiunea Nord şi Est, în 
perioada 2014-2020 
 
Dl.secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iulie 2018 
 
Dl.Comiza Cornel:  propun pe doamna Mărgineanu Marcela. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
COMIZA Cornel                                             ŞERBAN Dorin 
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