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PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 14 iulie 2016 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.243/2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Baciu 
Ioan şi domnul Ciucă Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin 
afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.   

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Apetrei Liviu preşedinte de 
şedintă. 

Dl. Apetrei Liviu prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. secretar: La solicitarea primarului propunem pe ordinea de zi un 
proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de 
funcţii prin înfiinţarea unui post de referent cu studii medii, personal 
contractual la Compartimentul Agricol-Spaţii Verzi. 
  
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef,  prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Dl. Toderici Ioan:  Despre ce suma e vorba? 
D-na Suciu Silvia: 30 mii lei, atât am avut prinşi pentru alegerile 
locale, nu i-am cheltuit şi îi punem la asistenţă socială pentru salarii. 
Dl. Pop Florentin: Vor ajunge până la sfârşitul anului? 
D-na Suciu Silvia: Nu, vom suplimenta pe parcurs. 
Dl. Pop Florentin: Ce firmă a făcut sponsorizarea ? Cum se 
numeşte? 
D-na Suciu Silvia: Nu reţin. Dacă doriţi, cobor să mă uit pe 
contractul de sponsorizare. 
Dl. Pop Florentin: Vă rog frumos. 
D-na Suciu Silvia: SC Tamaco Development SRL din Gearmata Vii, 
Jud. Timiş. 
Dl. Mărginean Teodor: 10 mii lei a reprezentat costul cu 
organizarea? 
D-na Suciu Silvia: Nu, 10 mii lei valoarea pe care am primit-o. 
Dl. Mărginean Teodor: A primit-o Primăria de la o societate 
comercială, un contract de sponsorizare. 
D-na Suciu Silvia: Da. 
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Dl. Pop Florentin: Cu ce ocazie a făcut sponsorizarea o firmă din 
judeţul Timiş la Copşa Mică? 
Dl. Apetrei Liviu: Constructorul de la Profi a făcut sponsorizarea. 
Dl. Mărginean Teodor: Nu aţi avut negocieri prealabile? 
D-na Suciu Silvia: Nu vă pot spune eu asta, dl. primar ştie. 
Dl. Pop Florentin: Care a fost costul total al festivalului? 
D-na Suciu Silvia: Nu vă pot spune, nu am achitat încă toate 
facturile. 
Dl. Pop Florentin:  Poţi organiza ceva fără să cunoşti costurile? 
D-na Suciu Silvia: Nu vă pot spune acum, trebuie să mă uit pe 
facturi. 
Dl. Comiza Cornel: În şedinţa următoare vă spunem costul 
festivalului. 
Dl. Mărginean Teodor: 10 mii lei sponsorizarea şi suplimentarea, 
diferenţa de la bugetul local. 
Dl. Comiza Cornel: Exact, 3.000 euro au costat jocurile de lumini. 
D-na Suciu Silvia: Da, dar mai sunt şi alte cheltuieli mărunte. 
Dl. Pop Florentin: Dacă sunt o mie de cheltuieli mărunte se adună. 
D-na Suciu Silvia: Sigur că da. 
Dl. Pop Florentin: Sunt foarte curios, cum ne apucăm să facem o 
treabă fără să ştim exact sau aproximativ costurile. 
Dl. Comiza Cornel: Nu vă pot spune exact. 
Dl. Mărginean Teodor: E normal să nu puteţi memora toate 
cheltuielile, în şedinţa următoare aş vrea să vedem facturile care au 
decurs din organizarea festivalului. 
D-na Suciu Silvia: Revin să vă spun cheltuielile. 
D-na Suciu Silvia: 10 mii lei a costat firma cu luminile şi 892 lei 
lumânările. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Mărginean Teodor). 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi a statului de funcţii prin înfiinţarea unui post de 
referent cu studii medii, personal contractual la Compartimentul 
Agricol-Spaţii Verzi 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Nu se poate angaja o persoană pe postul lui 
Abrudean? 
Dl. secretar : Postul va rămâne vacant, poate vreodată, dacă vrea dl. 
primar, va fi cineva angajat. 
Dl. Comiza Cornel: Când va fi cazul, se va discuta în consiliu. 
Dl. Pop Florentin: Cine mă va întreba pe mine? 
Dl. Comiza Cornel: Poate angaja? 
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Dl. secretar: Da. 
Dl. Pop Florentin: Nu se poate angaja acum? 
Dl. Şerban Dorin: Se poate, dar durează mai mult, fiind funcţionar 
public. 
Dl. Mărginean Teodor: Vor fi două persoane? 
Dl. secretar: Nu. Postul lui Abrudean va rămâne vacant. 
Dl. Comiza Cornel: Avem nevoie de o persoană să supravegheze 
oamenii de la ajutor social care prestează munci necalificate. 
Dl. Pop Florentin: Desfiinţăm postul lui Abrudean şi înfiinţăm unul 
la spaţii verzi, dacă tot avem nevoie. 
Dl. Şerban Dorin: Puteţi iniţia un proiect pentru desfiinţarea 
postului. 
Dl. Comiza Cornel: Dacă vom avea nevoie de acel post peste câţiva 
ani iar trebuie să-l înfiinţăm. Este necesar un om în locul lui Marius. 
Dl. Toderici Ioan: La spaţii verzi câţi oameni avem? 
Dl. Comiza Cornel: Şase oameni. 
Dl. Mărginean Teodor: Dacă sunt şase oameni la spaţii verzi de ce 
nu preia unul din ei atribuţiile lui Marius ? 
Dl. Comiza Cornel: Pentru că Abrudean era angajat ca funcţionar 
public la asistenţă socială cu delegare de atribuţii la spaţii verzi şi dl. 
Ciobota se ocupă de cei de la spaţii verzi. 
Dl. Pop Florentin: Vreau să ştim de ce e nevoie ca postul lui 
Abrudean să rămână vacant şi noi să înfiinţăm alt post? Nu putem 
angaja un om, în aceleaşi condiţii cum era angajat Abrudean la 
asistenţă socială cu delegare de atribuţii? 
Dl. secretar: La întrebarea aceasta numai dl. primar va poate 
răspunde. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
9 voturi pentru, 2 abţineri (dl. Toderici Ioan şi dl. Gaşpar Constantin) 
şi 2 voturi împotrivă (Dl. Pop Florentin şi dl. Mărginean Teodor). 
 
Dl.  Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    SECRETAR 
APETREI Liviu                               ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
Consilier Relaţii cu publicul 
MATEI Iuliana 
 


