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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 iulie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
139/2019 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 
domnul Ciucă Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. 

Propunem spre vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data 
de 25.06.2019. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl Toderici Ioan: Propun un punct de diverse.  

Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 

 
Dl primar: Dl consilier Gyorffy a cerut lămuriri din partea Apei 
Târnavei Mari despre starea proiectului. Am vorbit cu dl. Ioan 
Munteanu, care a delegat-o pe doamna Dalina Iftincă să informeze 
Consiliul Local. 
Dl Gyorffy Iosif: Asta în urma a multor sesizări din oraş, cu ce se 
întâmplă cu proiectul, oamenii vor să fie informaţi. 
Dna Dalina Iftincă: Mă numesc Dalina Iftincă, sunt manager de 
proiect la Apa Târnavei Mari, mă ocup cu proiectul de apă şi canal 
care este pe fonduri POIM 2014-2020. Stadiul proiectului actual este 
la revizia 4, deci a fost revizia 4 a studiului de fezabilitate. Între revizii 
sunt 2-3 luni, deoarece nu a existat de la început un draft de SF care 
să zică că aşa face toată lumea. Acesta este aprobat de Comisia 
Europeană. Aşa merg toţi, nu în funcţie de cum s-au depus proiectele 
şi de problemele care s-au întâmpinat pe cursul proiectelor la Comisia 
Europeană şi respingerile pe care le dădeam, s-au tot actualizat 
drafturile SF-lui. Noi acum suntem la draftul 4, ne-au venit 
observaţiile pe acest draft, după care în 5 august o să depunem 
draftul 5, revizia 5 a studiului de fezabilitate. În urma discuţiilor şi a 
şedinţelor pe care le-am avut cu reprezentanţii AM-lui, am stabilit că 
vom depune din 5 august revizia pe capitole, astfel încât să urgentăm 
aprobarea studiului şi ca interval de timp, o dată la 2 săptămâni vom 
merge la Bucureşti, vom discuta despre capitolul pe care l-am depus, 
vom mai face revizie, dacă va mai fi cazul, după care sperăm că 
undeva la sfărşitul lunii octombrie să putem trimite studiul de 
fezabilitate şi aplicaţia la Comisia Europeană. În momentul în care 
ajunge acolo, timpul nu mai este aşa lung, noi sperăm ca până în 
noiembrie va fi semnat contractul. Ideea  este că dacă în septembrie 
avem aprobarea AM-lui, deci aprobarea reprezentanţilor AM-lui 
asupra studiului de fezabilitate, vom începe să urcăm pe SEAP 
licitaţiile cu clauză suspensivă. Deci undeva în octombrie, chiar dacă 
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Comisia Europeană încă nu a semnat contractul, în momentul în care 
aprobarea vine de la AM, noi putem să începem licitaţiile pe lucrările 
care vor fi în proiect. Vor fi 9 contracte de lucrări, valoarea fiecăruia 
este destul de mare, oricum începem cu primele 3 contracte, care vor 
fi Copşa – Axente, că ele sunt toate într-un singur contract. Deci vine 
de la Mediaş, aducţiunea de apă Mediaş – Târnava – Copşa – Axente – 
Agârbiciu, iar pentru canal, tot aşa, va fi tot în staţia de epurare de la 
Mediaş. Din proiect cum ştiţi, s-a scos afară zona Agârbiciu, pentru 
că nu ni s-a aprobat, deoarece localitatea este sub 2.000 locuitori.  
Dl Baciu Ioan: Ce se întâmplă cu canalizarea de la Copşa? Instalaţiile 
care există deja? 
Dna Dalina Iftincă: Pe instalaţia care există, cea care a fost făcută de 
SCA.MO.TER, noi o vom reîntregi, o vom verifica pe toată. Avem 
prinse valori pentru probe, rectificări, refaceri, dacă găsim ceva ce nu 
a fost bine făcut sau dacă ceva s-a întămplat în atâţia ani. Există o 
expertiză pe baza căreia şi pe baza verificărilor pe care le-am mai 
făcut noi, tot ce există acum, se ia în considerare, se va verifica şi se 
va pune în funcţiune deodată cu instalaţia nouă.  
Dl Baciu Ioan: Şi staţia de epurare care este deja începută? 
Dna Dalina Iftincă: Acolo va fi staţia de pompare spre Mediaş. 
Dl Baciu Ioan: Şi de decantare? 
Dna Dalina Iftincă: Da, de acolo vom pompa spre Mediaş, deci nu o 
să mai fie staţia de epurare aici. Pe aceaşi reţea va veni Axente – 
Copşa – Tărnava – Mediaş. Nici noi nu ne aşteptam, să vă spunem 
drept, la paşii atât de greu făcuţi, chiar am discutat la Minister şi am 
avut o discuţie şi cu Sibiul. Toată lumea din ţară se plângea că merge 
foarte greu. Nu am făcut proiectele aşa, iniţial studiul de fezabilitate 
era făcut de către AM şi toată aplicaţia de finanţare a fost făcută de 
reprezentanţii AM-lui cu firma de consultanţă şi niciun operator din 
ţară nu a făcut până acum. Este şi acesta un început, mai ales că va 
mai veni o etapă. Sperăm ca în etapa următoare putem prinde şi 
Agârbiciu, satele cu mai puţin de 2.000 locuitori. 
Dl Deaconu Adrian: Termenul limită este de 31.12.2023? 
Dna Dalina Iftincă: Da. 
Dl Baciu Ioan: În termenul limită se obţine finanţare? 
Dna Dalina Iftincă: Nu, problema este că nu se obţine finanţare, 
problema este că se finalizează lucrările. Dar noi am discutat şi 
problema asta la Bucureşti, că deja suntem în 2019, imediat în 2020, 
e foarte greu să crezi că se pot termina toate lucrările în 2023, şi 
atunci ne-am gândit la o expertizare a proiectului. Deci el se aprobă 
acum tot proiectul pe care îl avem noi de 108 milioane, cu cât 
ajungem în final, dar în funcţie de necesitate vom împărţi, de 
exemplu, aşa cum am zis, începem cu Copşa, cu zona această, 
lucrarea de pe Agârbiciu – Axente – Copşa – Târnava. Asta va fi una, 
va fi partea cu Bratei, pentru că ei deja sunt aproape finalizaţi cu 
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reţelele şi Mediaşul. Vor fi 3 proiecte pe care le ridicăm pe SEAP. 
După aceea, celelalte în funcţie de timpul care ne-a mai rămas sau le 
etapizăm pe etapa următoare sau mai facem din ele cât putem acum. 
Deci ne dăm şi noi seama că nu putem termina, dar dacă cumva nu 
se poate, ne gândim deja la o etapizare. Cert este că proiectul se va 
finaliza totuşi până în 2023. Ceea ce începi, trebuie terminat. Deci 
asta-i clar, nu există nu se poate. 
Dl Taifas Tudor: De ce durează atât? Lipseşte forţa de muncă sau de 
finanţare? 
Dna Dalina Iftincă: Nu, aici nu este vorba de forţa de muncă. 
Dl. Costache Ioan: Ce facem până atunci, până în 2023? 
Dna Dalina Iftincă: Nu cred că trebuie să staţi până în 2023, ştiţi de 
ce? Să presupunem că începem la jumătatea anului 2020, pentru că 
depinde şi de ce se întâmplă cu licitaţiile. Noi după ce o ridicăm pe 
SEAP, o atribuim repede şi după acesta vin ceilalţi şi o contestă, că 
aşa e în Romănia. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Dacă se fac contestaţii, durează ani de zile. 
Dna Dalina Iftincă: Ideea este că nu veţi sta, noi în funcţie de ce 
terminăm, punem în funcţiune. Deci nu mai facem cum s-a făcut pe 
POS, unde într-adevăr dacă nu terminai tot contractul, nu puneai în 
funcţiune. Noi vrem să schimbăm şi avem voie, şi se poate prin lege, 
şi dacă terminăm localitatea, putem pune în funcţiune, să nu depindă 
de tot proiectul. Aşa ne-am şi propus, începem cu Copşa şi Târnava 
pentru că ştim problemele. În caietul de sarcini aşa am şi impus 
constructorilor care vor veni la licitaţie să ne facă un grafic etapizat, 
astfel încât le-am dat indicaţii în care localităţi vrem să  începem. 
Dl. secretar: Dacă nu o să fie contestaţii, o să fie finalizat înainte de 
2023. 
Dna Dalina Iftincă: Mai ales că în Copşa, canalul nu este aşa o 
problema şi conducta de apă, de aducţiune şi de refulare merge pe 
terenuri publice şi nu va fi o problema, de exemplu să treacă sub 
străzi, să întâmpinam greutaţi. 
Dl Baciu Ioan: Într-o oarecare măsură, aş vrea să prezint că există o 
oarecare problemă în Copşa cu canalul, mai mulţi locuitori care şi-au 
făcut din fântâni canal. 
Dl Gyorffy Ioan: Noi avem rugămintea să ne anuntati cu fiecare 
etapă pe care o va face Apa Târnavei Mari, orice demersuri sunt.  
Dna Dalina Iftincă: Fără nicio problemă. O să fac de fiecare dată o 
adresă către Primăria Copşa Mică în care vă spun exact în ce stadiu 
suntem. 
Dl primar: Vă mulţumim. 
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 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excendentului bugetar 
 
Dna Suciu Silvia: Ştiţi că şi la începutul anului se adoptă câte o 
hotărâre de consiliu privind utilizarea excedentului în cazul de goluri 
de casă. Asta se întâmplă de regulă la începutul anului, dar ne-am 
confruntat cu asta şi în mijlocul anului. Pentru că mai exista 
excendent, propun spre aprobare utilizarea sumei de 350.000 lei 
pentru acoperirea golului de casa, care se restituie în cursul anului 
pe măsură ce se încasează veniturile. 
Dl primar: Este prima oară când se întâmplă în cursul anului. Noi 
utilizam excedentul, prin tradiţie, pentru investiţii. Doamna Suciu 
spune că va fi cu titlu de împrumut, dar nu ar trebui să fie sigur, 
pentru că la începutul anului pentru persoane cu handicap, Guvernul 
României a virat 350.000 lei. După care i-au retras. Deci noi acum 
practic punem banii din banii oraşului pentru salariile asistenţilor 
personali. E o ciudăţenie mare în toată România, pentru că fiecare 
care lucrează aici are un fond de solariditate pentru handicap. Şi 
primăria pentru angajaţi plăteşte aceşti bani la bugetul naţional. 
Guvernul nu are bani, e foarte clar. România nu mai are niciun ban 
şi atunci nu face decât să jegmănească bugetele locale. Avem bugetul 
până la jumătatea anului care l-am planificat, noi practic l-am 
cheltuit, dar de încasat nu am încasat, din 2 motive: Guvernul 
României nu a alocat sumele de care v-am spus şi al doilea motiv, nici 
populaţia anul acesta nu şi-a plătit impozitele. Dacă teoretic, sunt 
mai mulţi bani în România, dacă PSD a mărit salariile şi pensiile, 
cum sunt mai mulţi bani în piaţă? Este o chestie strict economica, nu 
înţelegem ce se întâmplă. De asemenea, am avut un ghinion foarte 
mare anul acesta cu avariile de apă. Avarii mari, de exemplu la 
groapa gării, în capătul satului, toate reparaţiile de apă până acum 
au costat 25.000 euro. Sunt foarte mulţi bani pentru noi şi pe care 
dacă îi lăsăm la Serviciul Public, pentru momentul în care am încasa 
de la populaţie să repare ţevile acestea, nu aveam apă. 
Aşa că tot din bugetul local, din taxe şi impozite, Consiliul Local a 
făcut reparaţii pe reţeaua de apă şi sunt cheltuieli suplimentare. 
Săptămâna viitoare va fi o campanie, în care colegii de la Taxe şi 
Impozite vor face o vizită la fiecare contribuabil şi solicita achitarea 
impozitelor. Va fi o campanie de sensibilizare. 
Dl Taifas Tudor: Sunt restanţieri de anul trecut? 
Dna Suciu Silvia: Da, bineînţeles. Sunt restanţieri şi de mai mulţi 
ani. 
Dl Toderici Ioan: Dacă tot spunem că nu sunt bani la buget, îmi 
spuneţi şi mie domnule primar, “servicii de restaurant şi servirea 
mesei” 4.260 lei, ce reprezintă? 
Dl primar: Este campionatul de badminton naţional ce se ţine în 
Copşa Mică.  
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Dl Toderici Ioan: Şi noi le servim masa, ca ei să se joace la noi? 
Dl primar: Este o masă festivă. 
Dl Toderici Ioan: “Demontat şi montat copertină”  7.260 lei, pentru 
parc auto, unde este? 
Dl primar: În spatele Primăriei. 
Dl Toderici Ioan: Bine, mă duc să văd, dar în aprilie ce masă de Sf. 
Ion s-a plătit? 
Dl primar: Atunci a fost aprobat bugetul.  Dl Toderici, dacă aveţi alte 
întrebări, vi le notaţi, vă inscrieţi la cuvânt şi apoi luaţi cuvântul. 
Dl Toderici Ioan: Eu am pus nişte întrebări legate de buget. 
Dl primar: Le puneţi când trebuie şi cum trebuie. În calitate de 
consilier, dacă eraţi atent, ştiati că investiţiile de care vorbim noi sunt 
unele care se asigură din excendentul bugetar şi celelalte sunt 
cheltuieli curente, inclusiv  masa de badminton, era asigurată din 
excedentul de anul trecut şi anul acesta este în grafic. Şi dacă vă 
uitaţi pe lista de investiţii este cuprins.  
Dl Toderici Ioan: Multe lucrări se fac în oraş, fără să fim informaţi. 
Dl primar: Consiliul Local nici nu este nevoie să fie informat la fiecare 
lucrare. 
Dl Toderici Ioan: Păi nu bugetul local îl aprobă Consiliul Local? Un 
consilier nu ar trebui să ştie ce lucrări se efectuează în oraş? 
Dl primar: Domnule Toderici, atitudinea dvs. de miliţian chiar nu 
este normală. 
Dl Toderici Ioan: Nu este nicio atitudine de miliţian că v-am întrebat. 
Dl Costache Florin: Am vrut să vă întreb, cu banii ce adună la sala 
de sport, domnul Sandu Lang, şi nu taie bon şi chitanţă, ce se 
întâmplă? 
Dl primar: Sandu Lang vine la casierie şi varsă banii chiar în contul 
de sport. 
Dl Costache Florin: De ce nu taie bon? 
Dl primar: Nu poate tăia bon fiscal, doar la casierie se poate. Ori vii 
înainte şi plăteşti la casierie, ori vine Sandu şi varsă banii. 
Dl Costache Florin: De unde se ştie cât varsă şi cum varsă banii? 
Dl primar: Sincer nu am verificat eu, dar nu cred că are curaj să 
fure. 
Dl Costache Florin: Eu am fost personal, am jucat tenis de masă, am 
plătit 20 lei, nici nu m-a întrebat de bon, nu a zis nimic, am jucat 
tenis, i-am dat banii şi am plecat. Vi se pare normal? La început 
parcă se dădea chitanţă. 
Dl primar: Se taie chitanţă dacă vii înainte la casierie. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a 
câştigătorilor proiectelor finanţate din fonduri publice alocate 
pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de 
interes general – Microproiecte cetăţeneşti 
 
Prezintă domnul Cristea Dan, consilier Managementul Proiectelor. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipei 
mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 
domestică 
 
Prezintă domnul secretar. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
economici şi a devizului general la obiectivul de investiţii 
“Construire pod peste râul Târnava Mare, la Copşa Mică” prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
 
Prezintă dl Deaconu Adrian, consilier Managementul Proiectelor. 
 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 iunie 2019 
 
Domnul Gyorffy o propune pe doamna Mărgineanu Marcela 
preşedinte de şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Diverse: 
Dl Toderici Ioan: Vreau să ridic o problemă legată de căminul din 
sat. S-au făcut multe investiţii, dar ţi-e jenă să intri în bucătărie să 
faci mâncare. Ţi-e jenă să intri, să stai doar. Atâţia bani s-au investit 
acolo şi nu se vede chiar absolut nimic, nicio îmbunătăţire la acea 
bucătărie. Uşi rupte, îndoite pe acolo toate, împrăştiate, mese rupte, 
nici o organizare. Intră pe acolo care vrea de la Cabana Dorului, nu 
are nimeni taine şi nimic. S-au băgat o grămadă de bani, unde sunt 
investiţiile? Rezultatul? Nu se vede nimic, absolut nimic, după atâţia 
ani de zile în care s-a investit acolo, nicio îmbunătăţire la acel cămin.  
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Dl primar: Acum arată cum zici dumneata, de vină este viceprimarul. 
Investiţiile ce au fost făcute se verifică. Că arată urât şi murdar 
reflectă ce oameni suntem noi. Că nu sunt reparate şi curăţate vicele 
e de vină. Mai mult, femeile de serviciu se vor ocupa şi de cămin. Şi 
vor remedia problemele. Cine a gătit acolo şi când, nu ştiu. Şi te rog 
să mă luminezi. 
Dl Toderici Ioan: Sâmbătă a fost nuntă.  A fost firmă de catering, dar 
nu aveau nici unde să pună mâncarea pe jos, împrăştiat pe scări, 
când au văzut şi-au făcut cruce. 
Dl viceprimar: La ce investiţii vă referiţi? Căminul acela nu are 
veselă, nu are staţie frigorifică, s-au făcut 2 grupuri sociale care 
funcţionează, s-a zugrăvit bucătăria, nu s-a făcut sobă, nu s-a făcut 
încălzire centrala, nu s-a făcut nimic, la ce vă referţi când spuneţi că 
s-au făcut atâtea investiţii? S-a zugrăvit căminul şi s-a schimbat ţigla. 
Dl Toderici Ioan: S-a făcut mobilier nou de bucătărie. 
Dl primar: S-a făcut de 15 ani. 
Dl Pop Florentin: Care a fost motivaţia pentru care am cumpărat 
chioşcul ăla? 
Dl primar: O să îţi explic, în primul rând de ani de zile mă rog ca în 
zona aceea să îşi facă chioşc, de ce? Pentru că oamenii de acolo îşi 
cumpărau bere, stăteau pe fântână şi o foloseau ca toaleta. Au venit 
băieţii aceia, care vroiau să facă un chioşc acolo. Noi nu am avut 
buget de la începutul anului şi ei făceau chioşcul, dacă ne supărăm 
pe ei nu-i puteam evacua, că e proprietatea lor. Atunci mai bine să 
fim noi proprietari şi dacă trebuie să îi evacuăm, îi vom evacua pe 
oricare. Asta a fost gândirea. Dacă tu îţi faci chioşc pe domeniul 
public, oriunde, numai pe sentinţă judecătorească îi poţi scoate de 
acolo. 
Dl Baciu Ioan: Autorizaţiile se pot da şi pe 3 luni. 
Dl primar: Noi am mai făcut chestia asta, am avut chioşcuri pe 
domeniul public şi ne-am zbătut să îi scoatem, chioşcuri abandonate, 
în piaţă, în gară. Şi după ce ne-am certat cu ei, le-am luat pe 
cheltuiala noastră. Asta a fost logica, să fie al nostru, să avem 
controlul pe el. Mâine, dacă încalcă liniştea îi putem scoate şi poate 
să vină altcineva mai serios. Acesta este avantajul.  
Dl Pop Florentin: Mai serios? Şi clienţii să fie mai serioşi. 
Dl primar: Ciolac are două crâşme în oraş foarte mişto. Depinde şi de 
omul care se implică. Dacă eşti lăsător şi nu-ţi pasă, o să ai numai 
probleme. Dacă eşti implicat, o să ai un loc curat şi, repet, la Ciolac 
este cea mai frumoasă terasă din multe oraşe mici. Alte întrebări? 
Mulţumesc! 
Dl primar: Domnule Toderici, atitudinea de poliţist, te rog frumos las-
o, nu suntem infractori şi nici poliţişti. Când vorbeşti ceva în 
Consiliul Local, nu vorbeşti la nivel de bârfă.  Dacă acum te întreb pe 
tine când ai cumpărat la nevasta ta primele cadouri după nuntă, cât 
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ai dat pe ele atunci, verigheta cât a fost, sunt întrebări puse la 
plezneală, numai de dragul de a face conversaţie, nu poate nimei să 
îţi răspundă, pentru că nimeni nu este computer, să ştie din cap cum 
şi când a fost făcut. Dacă ai întrebări, ţi le notezi, le formulezi în scris 
şi primeşti răspunsul. Nu vreau să ajungă Consiliul Local Copşa Mică 
la nivelul unei consiliu de comună unde începe şedinţa la ora 16:00 şi 
termină la 12:00 noaptea.  
Dl Toderici Ioan: Eu nu v-am făcut poliţişti. 
Dl primar: Atitudinea dvs. mă deranjează. De asemenea aveţi din 
partea mea un sfat, când mai ameninţaţi cu DNA-ul, vă rog să îi 
chemaţi. Pentru că dacă ameninţaţi cu DNA-ul, “mingea”  e la mine, o 
să vă chem în instanţă pentru intimidare. 
Dl Toderici Ioan: Nu am intimidat pe nimeni. Intimidarea înseamnă 
altceva. 
Dl primar: Atitudinea aceasta de poliţist, de miliţian, am notat în 
procesul verbal, puteţi verifica, am citit. Domnul Pop a avut o 
atitudine de consilier când a spus să lasati DNA-ul. 
Dl Pop Florentin: Este ceva omenesc. 
Dl primar: Orice vorbeşti în Consiliul Local, se ia în serios, voi ştiţi 
asta. 
Dl Toderici Ioan: Întodeauna, indiferent cum am vorbit cu 
dumneavoastra, mi-aţi răspuns şi m-aţi luat la mişto. Eu niciodată 
nu v-am luat la mişto. 
Dl primar: Chiar nu pot să mă abţin să vă iau în serios. 
Dl Toderici Ioan: Deci eu nu sunt serios? Dvs. sunteţi foarte serios. 
Haideţi dl primar că iar călcaţi strâmb. Mă jigniţi pe mine şi dvs. nu 
simţiţi că mă jigniţi, numai eu vă jignesc. 
Dl primar: Veniţi cu atitudinea asta încoace şi îi jigniţi pe toţi şi aveţi 
atitudinea asta de poliţist particular. 
Dl Toderici Ioan: Dacă am nişte probleme, la care alţi consilier de-ai 
dvs. tac, că aşa le impuneţi, e cu totul altceva.  
Dl primar: Când aprobaţi ordinea de zi, diverse să nu aprobaţi, că 
aveţi voturi majoritatea liberali şi nu trebuie să îl ascultăm pe dl 
Toderici.  
Dl Costache Florin: Mai sunt şi alţi consilieri, de ce să interziceţi? 
Dl primar: La “diverse” se votează, dacă vreţi votaţi pentru, dacă nu, 
împotrivă.  
Dl Gyorffy Iosif: Declar şedinţa închisă. 
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