
1 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.179/2019 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc dl Ciucă Marius 
şi dl Costache Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul 
verbal al  şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO SIBIU”, 
precum şi aprobarea Statutului actualizat al Asociaţiei 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi 
completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
salubrizare, prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364 
/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a 
listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019 
 
Dna Suciu Silvia, contabil şef,  prezintă proiectul de hotărăre.  
Dl Toderici Ioan: Pentru a termina lucrările în Târnăvioara la vale 
mai sunt necesari 10 mii lei, se pot aloca? 
Dna Suciu Silvia: Îmi spuneţi despre ce lucrare este vorba? 
Dl Toderici Ioan: Excavarea văii la Târnăvioara. Ar mai fi nevoie de 
10 mii lei să termine ce au început. 
Dl Comiza Cornel: E vorba de trotuar, e cuprins. 
Dna Suciu Silvia: Dacă sunt cheltuieli de gospodărire comunală care 
nu sunt pe liste de investiţii, am alocat 90 mii lei la locuinţe şi 
dezvoltare, tocmai pentru lucrări neprevazute. Dacă nu vor fi cheltuiţi 
vor fi reportaţi în excedentul anului viitor. 
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Dl Deaconu Adrian: Azi încep lucrările la pod, azi e prima zi, au venit 
utilajele, dacă va fi nevoie ne vor ajuta ei, e vorba de un excavator. 
Dl Toderici Ioan: Am vorbit cu Claudiu Buta. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Aţi zis ceva de intabularea locuinţelor. 
Dl Deaconu Adrian: În fiecare an am avut un program anual de 
intabulări, tot ce înseamnă proprietate publică a oraşului. Multe din 
străzi, drumuri, clădiri, nu apar în cartea funciară, nu sunt 
intabulate. Dacă vrei să faci un proiect, dacă nu ai proprietate publică  
pe terenul respectiv, nu poţi face proiectul. Atunci am zis, anual să 
cuprindem un număr de străzi şi imobile, să le intabulăm, să le 
trecem în proprietatea oraşului Copşa Mică, pentru viitor. Anul acesta 
nu am făcut pentru că avem în vedere PUG-ul. Banii s-au realocat de 
la intabulări pentru PUG. 
Dl Gyorffy Iosif: Aici lângă primărie, la blocuri, când se va face 
drumul până la Profi? 
Dl Deaconu Adrian: Încercăm să propunem anul viitor, dvs. aveţi 
posibilitatea să faceţi propuneri. Aşteptăm şi propunerile 
dumneavoastră pentru a prioritiza investiţiile anuale. 
Dl Butuc Titi: Drumul de la P18 până la P22, porţiunea aceea nu se 
poate face? 
Dl Deaconu Adrian: Partea betonată din spate? 
Dl Butuc Titi: Da. 
Dl Deaconu Adrian: Avem în Copşa încă cel puţin 15 drumuri 
neasfaltate şi dumneavoastră doriţi să asfaltăm un drum betonat pe 
care nu circulă aproape nimeni. 
Dl Butuc Titi: Ştiţi ce rău e? 
Dl Deaconu Adrian: Întâi cei care au pământ pe stradă, cred că ei 
sunt prioritari. 
Dl Gyorffy Iosif: Aici nu e vorba de cât e de circulat, e drum de 
pământ. 
Dl Comiza Cornel: Trebuie să le luăm pe rând. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele 
din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, pentru anul 2020 
 
Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan, consilier, prezintă proiectul de hotărăre.  
Dl Toderici Ioan: Cea mai mare chirie e 270 lei. 
Dl Tăpălagă Nicolae: Nu e aşa mult, în raport le găsiţi pe ultima 
coloană, diferă în funcţie de vârstă, de suprafaţa locuinţei. În jur de 
50 euro, 220-230 lei. A fost mai puţin cu 15-20 lei. 
Dl Comiza Cornel: Respectăm ordinul ministrului. 
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 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 noiembrie 2019 
 
Dl Pop Florentin: Îl propun pe domnul Szekely Istvan Erno. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Pop Florentin: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             SECRETAR 
POP Florentin                              ŞERBAN Dorin 
 
 
Consilier Relaţii cu publicul  
MATEI Iuliana 
 
 
 
 
 


