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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 25 septembrie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
257/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 12 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Szekely Istvan Erno, Mărginean Teodor şi Apetrei Liviu. 
Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului 
Copşa Mică. Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare din 28 august 2018. 

Procesul verbal este adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Dl secretar: Faţă de ordinea de zi comunicată, propunem încă 

un punct pe ordinea de zi, respectiv proiect de hotărâre privind 
validarea mandatului de consilier local al domnului Costache Iulius 
Florin. 

Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Costache Iulius Florin 
 
 Dl secretar transmite comisiei de validare documentele necesare. 
Comisia de validare, în urma analizării acestor documente, anunţă că 
propune validarea d-lui consilier Costache Iulius Florin şi redactează 
un proces verbal în acest sens. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si hotărârea este adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
Domnul consilier local Costache Iulius Florin depune jurământul. 
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a 
listei de investiţii pe anul 2018 
 
 Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de 
hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi 
pentru serviiile locale 
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 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a 
autoturismului Ford Fusion, aflat în proprietatea privată a 
oraşului Copşa Mică 
 
 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: Era necesară achiziţionarea altui autoturism? 
Dl Viceprimar: Da, era necesară, pentru că în ultimul timp a fost 
deseori în service. 
Dl Pop Florentin: Când s-a cumpărat acestă maşină? 
Dl Viceprimar: Aproximativ de o lună de zile. 
Dl Cristea Dan este chemat să participe la şedinţă pentru a explica 
situaţia. 
Dl Cristea Dan: Este vorba de 2 autoturisme, o Dacie Duster şi o 
Dacie Logan MCV, care au fost achiziţionate în luna august, respectiv 
luna iulie cu 39.500 lei de la SC Eurocoralex SRL. În lista de investiţii 
de anul trecut au fost alocaţi 10.000 euro pentru achiziţionarea a 2 
autoturisme. 
Dl Toderici Ioan: Trebuia să ne anunţe şi pe noi cineva că s-au 
cumpărat autoturismele. 
Dl Cristea Dan: Se achiziţionează prin SICAP, care este public. Cine 
este interesat poate verifica pe SICAP ce a cumpărat Primăria Copşa 
Mică. 
Dl Pop Florentin: Acestea au fost prinse pe lista de investiţii? 
Dl Cristea Dan: Da, desigur, au fost alocaţi 10.000 euro în lista de 
invetiţii de anul trecut. 
Dl Toderici Ioan: Solicit să se consemneze în procesul verbal tot ce 
se vorbeşte la şedinţă. 
Dl secretar: Dna Tăpălagă Ildiko consemnează tot ce poate distinge 
din înregistrare. Sunt momente când vorbesc mai mulţi consilieri în 
acelaşi timp şi nu se înţelege. Dacă aveţi obiecţii, când se supune la 
vot procesul verbal al şedinţei anterioare, puteţi solicita să se 
consemneze ceea ce consideraţi că aţi spus şi nu s-a scris în procesul 
verbal. 
 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 2018 
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 Domnul Pop Florentin îl propune pe Dl Szekely Istvan Erno 
preşedinte de şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 

POP Iosif Florentin                                              ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

TĂPĂLAGĂ Ildiko 


