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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 august 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
  
 Dl viceprimar: Înainte de începerea şedinţei, vă rog să ţinem 
un moment de reculegere în memoria colegului nostru Gaşpar 
Constantin. 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
228/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnul Ciucă Marius şi doamna Mărgineanu Marcela. Publicitatea 
şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 
31 iulie 2018. Procesul verbal este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Dl secretar: Faţă de ordinea de zi anunţată, se solicită încă un 
punct, respectiv proiect de hotarare privind constatarea încetării de 
drept a mandatului domnului Gaşpar Constantin, consilier local în 
cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică. 

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

  
 

1. Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a 
mandatului domnului Gaşpar Constantin, consilier local în cadrul 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar prezintă raportul constatator şi proiectul de hotarare. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
 
Doamna Czika Elena prezintă proiectul de hotarare. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri, domnul Pop Florentin şi 
domnul Mărginean Teodor. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului 
Copşa Mică la obiectivul de investiţii “Creşterea calităţii vieţii în 
oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate” finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Dl Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 11 voturi pentru şi 1 abţinere, domnul Mărginean 
Teodor. 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
primarului oraşului Copşa Mică de a vota în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei mari, 
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare, prin act adiţional 
 
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 acordarea unui mandat special 
primarului oraşului Copşa Mică de a vota “pentru” aprobarea 
nivelului preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în vederea aplicării lor cu data 
de 01.10.2018 în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară Apa Tîrnavei Mari 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna septembrie 2018 
 
Domnul Moldovan Vlăduţ îl propune pe dl Pop Florentin preşedinte de 
şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 

MOLDOVAN Vlăduţ                                               ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

TĂPĂLAGĂ Ildiko 


