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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie  2016 a 

 Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 334 /2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre 
aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 30 august 
2016. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Dl. 
Secretar propune pe ordinea de zi înca 2 puncte. Dl. Pop Florentin 
propune diverse. 

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

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului 
local 
 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Dl. Pop Florentin: Înteleg că s-a înregistrat suma de 38.411 la 
venituri. 
Dna. Suciu Silvia: Da. 
Dl. Pop Florentin: La punctul 2 ca şi cheltuieli. 
Dna. Suciu Silvia: Da. 
Dl. Pop Florentin: La venituri şi cheltuieli e o diferenţă de 4 mii lei, 
s-a înregistrat 38 mii si dincolo sunt 34 mii. 
Dna. Suciu Silvia: Scuzati-mă, e 38.411 lei, e o greşeală de editare, 
pe anexele de la hotărâre sunt 38.411 lei. 
Dl. Pop Florentin: În normele metodologice cheltuielile sunt la 
cap.55. 
Dl. Mărginean Teodor: La cap.65. 
Dna. Suciu Silvia: Nu, aici e cap. de invatământ 65, ceea ce aţi citit 
din norme sunt de unde se fac, de la unitatea care ne transmite. 
Bugetul local al Consiliului Judeţean tot buget local se numeste şi la 
ei apare la 55. Ei ne transmit banii de la cap.55 si eu îi înregistrez la 
cap.65. 
Dl. Pop Florentin: Nu ştiam. La pct.5 suplimentaţi la transport cu 2 
mii lei, din câte îmi aduc aminte am suplimentat şi în şedinţa trecută 
cu 15 mii lei. 
Dna. Suciu Silvia: A apărut o obligaţie de a asigura bagajele şi 
călătorii. 
Dl. Pop Florentin: 2 mii lei? 
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Dna. Suciu Silvia: Aproape, am suplimentat un pic mai mult să nu 
mai avem o rectificare dacă mai apare ceva. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
în vederea comasării prin absorire a unităţiilor de învăţământ din 
oraşul Copşa Mică 
 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în 
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” 
Copşa Mică 
  
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Propun pe domnul Gyorffy şi pe domnul 
Moldovan. 
Dl. Pop Florentin: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată 
către Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică a 
autoturismului Ford Tranzit, cu număr de înmatriculare SB 08 
PCM aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Conform legii e posibil, în raport trebuia scris 
durata folosinţei. 
Dl. secretar: Predarea-primirea se va face în baza unui proces verbal 
şi acolo o să se scrie în detaliu. 
Dl. Toderici Ioan: Este vorba de transport şcolar, nu? 
Dl. secretar: Nu. 
Dl. Comiza Cornel: Este vorba de microbuzul de 8 +1 locuri. Şcoala 
are anumite concursuri şi deplasări, vin la primărie şi solicită maşină 
şi şofer. Acum au maşină să se deplaseze. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Şi şofer? 
Dl. Comiza Cornel: Au şofer, e nevoie de permis cat. B. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a numărului de personal, 
prin înfiinţarea unui post contractual de asistent medical 
comunitar 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării 
unei delegaţii în Republica Moldova, în perioada 9-12 octombrie 
2016  
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi 
Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică  
  
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al oraşului Copşa Mică în 
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la  Liceul 
Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică  
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Baciu Ioan: Propun pe domnul Ciucă Marius. 
Dl. Mărginean Teodor: Propun pe domnul Pop Florentin. 
Se supune la vot prima propunere care este votată cu 14 voturi 
pentru şi 1 abţinere, dl. Marginean Teodor.  
 
 
Punctul nr. 9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna octombrie 2016 
 
Dna. Benicky Camelia: Îl propun pe domnul Baciu Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Diverse: 
Dl. Pop Florentin: Pentru şedinţa următoare solicit să vină doamna 
Suciu Silvia pentru interpelări. 
Dl. Toderici Ioan: Prima problemă, am văzut că în oraş s-au pus 
plăcuţe indicatoare cu numele străzilor. La intrarea în Copşa Mică 
dinspre Mediaş apare Şoseaua Sibiului în loc de Şoseaua Mediasului, 
dar mai sunt plăcuţe cu greşeli. Să se facă modificările, să se schimbe 
plăcuţele greşite. 
Dl. Comiza Cornel: Cunosc această problemă şi se va rezolva. 
Dl. Toderici Ioan: A doua problemă, câinii comunitari. A început 
şcoala, în Târnavioara copii merg pe jos la şcoală, e plin de câinii, nu 
îi apără nimeni. 
Dl. Comiza Cornel: Am făcut o adresă la Consiliul Judeţean, noi nu 
avem venituri, nu am nicio bază legală să îi strâng eu. Consiliul local 
va trebui să ia o hotărâre şi pentru asta avem nevoie de bani. 
Dl. Toderici Ioan: Reducem cheltuielile de la flori şi alocăm o sumă 
mai mare pentru câini, pentru că e mai important un copil. 
Dl. Comiza Cornel: Am avut un contract de 2.000 euro, dar pentru 
un câine trebuie 200 lei. Avem nevoie de bani. 
Dl. Mărginean Teodor: Trebuie să găsim o soluţie, noi trăim într-o 
lume a oamenilor. Sunt de acord cu domnul Comiza Cornel dar noi ca 
şi Consiliu Local trebuie să găsim o soluţie. 
Dl. Toderici Ioan: Sunt oameni care îşi lasă câinii afară, aceştia pot fi 
amendaţi. 
Dl. Comiza Cornel: Trebuie să găsim o soluţie la nivel local. 
 
Dna. Benicky Camelia: Declar şedinţa închisă. 
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