
PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 12 decembrie  2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 204/2019 a 
primarului oraşului Copşa Mică, pe care am afişat-o la sediul 
primăriei. Constat că sunt prezenţi 12 consilieri din 15, deci şedinţa 
este statutară. Lipsesc domnii Ciucă Marius,  Costache Florin şi  
Moldovan Vlăduţ. Domnul Toderici Ioan propune diverse.  
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
 
Dna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: Banii care se dau la şcoală sunt de la Ministerul 
Învăţământului sau din bugetul nostru? 
Dna Suciu Silvia: Învăţământul are două finanţări, de la bugetul de 
stat care finanţează 100% cheltuielile de personal şi 30% din 
cheltuielile materiale, diferenţa pentru cheltuielile materiale şi 
investiţii o dă primăria, acesta e raportul nostru la bugetul 
învăţământului. 
Dl Pop Florentin: Pentru investiţii din banii noştrii şi pentru 
reparaţii şi ce au cumpărat ei? 
Dna Suciu Silvia: Da, banii pentru investiţii sunt de la noi, clădirile 
sunt proprietatea primăriei şi date în administraţie şcolii. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
DIVERSE 
 
Dl Toderici Ioan: Când s-a contractat cu firma Strabag lucrarea de la 
pod, odată cu ea s-au contractat şi alte lucrări, de asfaltare a străzilor 
din oraş. Pentru ca să poată demara lucrările e nevoie să facem de 
acum propuneri pentru lista de investiţii de anul viitor, să fiţi de 
acord să propunem în Târnăvioara finalizarea trotuarelor, str. 
Castanilor, trotuarele de la şcoala din sat, str. Mecanicilor. 
Dl Comiza Cornel: Lucrările vor continua. 
Dl Toderici Ioan: Trebuie să propunem, să poată face devizul, cum a 
cerut dl inginer şef de proiect, de aceea am făcut aceste propuneri. 
Dl Szekely Ludovic: Declar şedinţa închisă. 
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