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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 august 2019 

 a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 152 /2019 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 30 iulie 
2019. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Se 
supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate 
de voturi. 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării 
primarului oraşului Copşa Mică în Grecia, în perioada 10-16 
septembrie 2019 
 
Doamna Calo Irina prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: Cu chestia asta vor să sensibilizeze. 
Dl Primar: Sunt de accord, au un plan de comunicare foarte amplu, 
anul trecut au sponsorizat oraşul cu vreo 40-50 mii euro, costume la 
pompieri, 10 mii euro pentru pasarela, 1.000 euro pentru Festivalul 
luminii, pentru Sfatul Bătrânilor, s-au implicat, după care au început 
comunicări, copii în fabrică să le arate ce înseamnă ecologizarea, au 
început discuţii la Cluj. Mâine este şedinţă la mediu, unde voi fi 
prezent. 
Dl Pop Florentin: Dacă vor să sensibilizeze de ce nu plătesc ei 
deplasarea? 
Dl Primar: Mă invită, nu ştiu, mi-e jenă să întreb “îmi daţi bani pe 
asta?”. 
Dl Pop Florentin: Pănă la urmă dacă vrei să mă păcăleşti plăteşte şi 
deplasarea. 
Dl Primar: Dacă ar plăti ei tot, ce poziţie aş avea eu acolo? 
Dl Pop Florentin: Şi acum ce poziţie ai? Te duci asculţi şi vii înapoi. 
Dl Primar: Pot să zic că nu cred în asta sau în chestia asta. 
Dl Toderici Ioan: Cel mai important ar fi să pornească velţurile că de 
5 ani tot asta zic. 
Dl Primar: Asta şi vor să facă. Problema de care se lovesc acum este 
că vor să ia materia primă de pe haldă şi să o depoziteze în fabrică pe 
sortimente, pentru asta e întâlnirea de mâine de la mediu. Dacă 
primesc acordul, halda devine materie primă. Dacă devine materie 
primă sunt 2 posibilităţi: ori face al doilea velţ, că am înţeles că unul 
funcţionează... 
Dl Pop Florentin: Nu funcţionează. 
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Dl Primar: Eu ştiu că funcţionează. 
Dl Pop Florentin: A funcţionat. 
Dl Primar: L-au pornit o dată, merge. Sunt 2 şanse, ori porneşte ori 
începe o altă etapă din viaţa Sometra. 
Dl Pop Florentin: Nu mai porneşte. 
Dl Toderici Ioan: Au zis, când au venit acum 4 ani şi jumătate şi au 
primit autorizaţia de mediu că vor pornii 2 halde. 
Dl Primar: Încă nu au voie să pornească 2 halde, pentru asta este 
dezbaterea de mâine de la mediu. 
Dl Toderici Ioan: Dacă porneşte tot ar fi ceva. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local şi a listei de investiţii pe anul 2019 
 
Doamna Calo Irina prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Sunt cam învechite calculatoarele, era necesar. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate 
al primarului 
 
Doamna Iştoan Zina prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componenţei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia 
Copilului 
 
Doamna Mihai Raluca prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Comiza Cornel: Propun pe doamna Benicky Camelia. 
Dna Mărgineanu Marcela supune la vot propunerea. Propunerea este 
aprobată cu unanimitate de voturi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea prşedintelui 
de şedinţă pentru luna septembrie 2019 
 
Dna Mărgineanu Marcela: Propun pe domnul Moldovan Vlăduţ. 



3 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Primar: Astăzi este Ziua Independenţei Republicii Moldova. Am 
vrut să vă anunţ să marcăm evenimentul şi în Consiliul Local, în 
procesul verbal, să rămână în istorie că am pomenit de Ziua 
Republicii Moldova. 
 
Dna Mărgineanu Marcela: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR 
MĂRGINEANU Marcela       ŞERBAN Dorin 
 
 
Consilier Relaţii cu publicul  
MATEI Iuliana 


