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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.197/2019 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl Ciucă 
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  
şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2019. Procesul verbal este 
aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul Pop Florentin propune 
diverse. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 
 
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 asocierea oraşului Copşa Mică prin 
Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, cu unităţi administrativ 
teritoriale, Municipiul Medias, Comuna Alma, Comuna Aţel, 
Comuna Axente Sever, Comuna Biertan, Comuna Blăjel, Comuna 
Dârlos, Oraşul Dumbrăveni, Comuna Moşna, Comuna Şeica Mică, 
Comuna Târnava şi Comuna Valea Viilor 
 
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 modificarea organigramei şi 
statului de funcţii prin transformarea postului de secretar al 
oraşului Copşa Mică în secretar general al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărăre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea delimitării zonelor din 
oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren 
şi clădiri 
 
Dl Boariu Precup, consilier ITL, prezintă proiectul de hotărâre. 
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Dl Pop Florentin: Financiar ce presupune asta? 
Dl Boariu Precup: Scăderea impozitului pe teren, sunt 47 ha, 
diferenţa ar fi cam 1.000 lei/ha, 47 mii lei. 
Dl Pop Florentin: Nu mai bine lăsăm noi aşa şi facem 
transformatorul? 
Dl Toderici Ioan: Transformatorul nu se mai face. 
Dl Pop Florentin: Ştiu, dar îl facem din 47 mii lei, iar în momentul în 
care se va face transformatorul trecem în zona C. 
Să luăm 47 mii şi le facem transformatorul, cred că s-ar bucura mai 
tare sau le facem condiţii, reţele de apă. Acum le scădem impozitul că 
nu au condiţii, nu mai bine le facem condiţii şi le luăm banii? La 
începutul anului aşa ziceam că facem transformatorul ca să-i 
atragem, alţii sigur nu vin. 
Dl Boariu Precup: Deocamdată nu există şi am zis că pentru la anul 
să modificăm zona trebuie adoptată hotărârea de consiliu în anul 
anterior. 
Dl Pop Florentin: În condiţiile care există în anul acesta oricum nu o 
să vină alţii, nu au apă, canal, drumul e cum e şi atunci ce afacere 
am făcut? 
Dl Comiza Cornel: Poate vin. 
Dl Pop Florentin: Cine vine? Am zis că facem transformatorul să îi 
atragem, acum îi atragem că nu plătesc impozit? 
Dl Gyorffy Iosif: Credeţi că dacă reducem vin investitorii? 
Dl Boariu Precup: Sperăm că cei care au cumpărat să investească. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Adică dacă plătesc mai putin impozit vin 
investitorii, nu? 
Dl Toderici Ioan: Au fost investitori să întrebe? 
Dl Boariu Precup: Automotive auto, ar face ceva acolo. 
Dl Pop Florentin: Hai să facem utilităţi. 
Dl Boariu Precup: Presupune cheltuieli mai mari din partea lor. 
Dl Pop Florentin: Le facem utilităţii pe banii lor practic, noi trebuie 
să renunţăm la banii aceştia să nu le facem utilităţii? Nu reuşesc să 
imi dau seama de logica poveştii. 
Dl Comiza Cornel: Nu doar pentru cei care vor să vină şi pentru 
ceilalţi care sunt. 
Dl Pop Florentin: S-a plâns cineva? 
Dl Comiza Cornel: Probabil, nu pot să zic exact, drumul e rău. 
Dl Pop Florentin: Hai să le luăm banii în continuare şi să le facem 
drumul şi cu cei 47 mii facem ceva. E în zona C că nu sunt condiţii. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: dl Pop Florentin, dl 
Costache Florin şi domnul Butuc Titi, 1 abţinere: dl Toderici Ioan. 
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DIVERSE 
 
Dl Cristea Dan prezintă situaţia lucrărilor: acoperiş SMURD. 
Dl Pop Florentin: Ce lucrări s-au efectuat? 
Dl Cristea Dan: Revizie acoperiş, înlocuire 500 buc ţiglă. Puteţi merge 
să vedeţi. 
Dl Pop Florentin: M-am uitat dar nu pot să zic că sunt 500 bucăţi. 
Dl Cristea Dan: Aveţi aici actele doveditoare. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna decembrie  2019 
 
Dl Szekely Iştvan Erno: Îl propun pe domnul Szekely Ludovic. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Szekely Iştvan Erno: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETAR  
SZEKELY Iştvan Erno                     ŞERBAN Dorin 
 
 
Consilier Relaţii cu publicul  
MATEI Iuliana 
 
 
 
 
 
 


