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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.159/2019 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl Ciucă 
Marius, dl Szekely Ludovic şi dl 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 27 august 
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. 
 
1. Festivitate de primire a delegaţiei oraşului L’Hermitage din  
Franţa 
 
 În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Copşa 
Mică a avut loc festivitatea de primire a delegaţiei franceze 
reprezentată: din partea Comitetului de Înfrăţire din L'Hermitage, dna 
Danièle Riviere şi dl Jean-Marie Riviere, dl Bernard Quily şi  dl Jean-
Pierre Chantrel iar din partea primăriei din L'Hermitage, dl viceprimar 
Michel Ecollan. În cadru festiv se face o prezentare a contribuţiei dnei 
Danièle Riviere şi a dlui Christian Le Maut, cetăţeni de onoare ai 
localităţii de 10 ani. Dnei Danièle Riviere i s-a înmânat, în semn de 
recunoştinţă pentru activitatea depusă până în prezent, o plachetă 
aniversară, care certifică împlinirea a 10 ani de când a fost declarată 
cetăţean de onoare al oraşului Copşa Mică.  
 Au luat cuvântul în cadrul şedinţei reprezentanţi ai Primăriei 
orasului Copşa Mică, ai Consiliului Local al orasului Copşa Mică, ai 
Sfatului Bătrânilor şi alţi invitaţi la eveniment, care de-a lungul 
timpului au contribuit la dezvoltarea vieţii asociative dintre cele două 
comunităţi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi 
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere (dl Pop Florentin). 
 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în Consiliul de 
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Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică 
pentru anul şcolar 2019-2020 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
Dl Comiza Cornel: Îi propun pe domnii Apetrei Liviu şi Moldovan 
Vlăduţ. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii la Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa 
Mică 
  
Dl secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Szekely Ludovic. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Supun 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. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna octombrie  2019 
 
Dl Moldovan Vlăduţ: Îl propun pe domnul Pop Florentin. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă. 
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