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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 octombrie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
291/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii Ciucă Marius şi Mărginean Teodor. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 
25 septembrie 2018. 

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

unanimitate de voturi. 
Dl secretar: O să consemnăm în procesul verbal că v-am 

transmis Decizia Camerei de Conturi Sibiu nr. 36/03.09.2018. 
 Dl Toderici Ioan: Vreau să se consemneze în procesul verbal ce 
am spus, ca dl primar să ţină cont şi de propunerile consilierilor, să 
efectueze lucrări care sunt propuse de consilieri. 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Copşa 
Mică nr.41/2018 privind aprobarea compensaţiilor în bani pentru 
personalul angajat şi voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă Copşa Mică 
 
 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei 
locale de ordine publică 
 
 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. O comisie de ordine 
publică, din care fac parte: primarul, secretarul, şeful Poliţiei oraşului 
Copşa Mică, şeful Poliţiei Locale şi trebuie desemnaţi 3 consilieri 
locali. 
Dl Baciu Ioan îl propune pe dl Toderici Ioan, dl Toderici Ioan îl 
propune pe dl Apetrei Liviu şi dl Comiza Cornel îl propune  pe dl 
Baciu Ioan. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna noiembrie 2018 
 
 Domnul Szekely Istvan Erno îl propune pe dl Szekely Ludovic 
preşedinte de şedinţă. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR 
SZEKELY Istvan Erno                                ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 
 


