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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie 2017 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia 
nr.463/2017 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 
domnul Baciu Ioan. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul 
verbal al  şedinţei ordinare din data de 26 septembrie 2017, al 
şedinţei extraordinare din data de 4 octombrie 2017 şi al şedinţei 
extraordinare din data de 19 octombrie 2017. Procesele verbale sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi. Domnul Toderici Ioan propune pe 
ordinea de zi un punct de diverse. Se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea 
furnizării apei cu caracter nepotabil către populaţie şi agenţii 
economici din oraşul Copşa Mică 
 
Dl. Pop Dorin, șeful S.P.G.C., prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl. Moldovan Vlăduț: Dacă se măreşte mc la canal se vor mării şi 
salarile celor doi angajaţi? 
Dl. Pop Dorin: Nu se plătesc salariile din încasările de la canal, dar 
ar putea să le acopere, deorece s-au mărit salariile. Calculele care au 
fost făcute în anul 2012 nu corespund cu cele de acum, în primul 
rănd în privinţa salariilor. Nu am pus creşteri de preţ la curent, gaz, 
dar minimul pe economie de 700 de lei cât era în anul 2012 acum 
este 1.450 lei şi de la anul va fi 1.900 lei. Nu încercăm să anticipăm 
creşterile ce vor urma şi nu este vorba de salarii ci de alte costuri, 
pentru că sperăm să le diminuăm cu noul grup de pompare. 
Dl. Toderici Ioan: În ce bază s-a stabilit consumul de apă pe 
persoană? 
Dl. Pop Dorin: Consumul de apă pentru consumatorii care au 
apometru este clar, iar celălălat este normativul care spune 8,3 mc de 
persoană pe lună, dacă locuiesc la bloc, unde există posibilitatea de 
încălzire centralizată, iar la case unde există posibilitatea de încălzire 
şi apă caldă este de 6,4 mc pe persoană. 
Dl. Toderici Ioan: La case este 8 mc pe persoană. 
Dl. Pop Dorin: Nu, este 8,3 mc/persoana la bloc, iar la case 6,4 
mc/persoană. 
Dl. Szekely Ludovic: Unde există şi casă privată şi firmă pe aceaşi 
curte, cum se taxează? 
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Dl. Pop Dorin: Există contracte făcute pe firma respectivă şi pe casă, 
în general au montate două apometre. 
Dl. Szekely Ludovic: În Copşa Mică există un caz unde nu se 
plăteşte apa pe două apometre. 
Dl. Pop Dorin: Nu este posibil, toate firmele au apometre, cel puţin 
avem contracte încheiate cu toate firmele. Acestea nu au primit 
aprobare de la colegii care erau la conducere în acea vreme până nu 
au încheiat contracte pentru apă. Nici Direcţia de Sănătate Publică 
nu le dă voie să funcţioneze fără a avea o sursă de apă, dar o să 
verificăm aceste aspecte. 
Dl. Gaşpar Constantin: Orice magazin alimentar este obligat să aibă 
apă şi apometru. 
Dl. Toderici Ioan: Multe persoane lasă apa să curgă non stop, zi şi 
noapte, vară, iarnă, şi nu au apometre, am sesizat acest lucru şi 
nimeni nu ia nici o măsură, iar persoanele respective nici nu plătesc 
apa. 
Dl. Pop Dorin: Sunt două aspecte, unul este legat de posibilităţile 
fizice. Putem să îi obligăm să îşi monteze apometre, dar tot printr-o 
hotărâre pe care Consiliul Local să o aprobe, în care să stabilim şi 
măsurile care vor fi luate în cazul în care refuză să îşi monteze 
apometre. Deocamdată au contracte, valabil încheiate în care este 
specificat că plătesc pauşal. Este vorba de legalitate, deoarece dacă 
vrem să întrerupem un contract pe care îl avem deja încheiat cu o 
persoană, cu modalitate de plată pauşal, nu pot să îl întrerup numai 
dacă am o bază legală sau în urma unei anchete făcute de poliţie, în 
urma unei sesizări. 
Dl. Toderici Ioan: Am sesizat acest lucru în Consiliul Local.  
Dl. Pop Dorin: Trebuie sesizată poliţia. 
Dl. Toderici Ioan: Reprezentanţii Serviciului Public pot sesiza poliţia. 
Dl. Pop Dorin: Nu putem sesiza poliţia, dacă nu cunoaştem aceste 
probleme. 
Dl. Toderici Ioan: În Târnăvioara, lângă pod curge apa non stop. 
Dl. Pop Dorin: Am venit să vă prezint nişte costuri legate de 
funţionarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală. Ca idee 
preţul apei pe care o luăm de la Apele Române este de 0,5 bani mc. 
Cumpărăm o cantitate de 50 mii mc/lună şi distribuim populaţiei o 
cantitate de 15 mii mc/lună, restul cantităţii de apă nu ştim unde se 
duce. Domnul Gyorffy Iosif, domnul Mărginean Mircea foşti angajaţi 
ai Serviciului Public şi acum eu, am reuşit să reducem cantitatea de 
la 80 mii mc la 50 mii mc, fiind aceaşi cantitate pe care o furnizăm 
către populaţie. Orice pierdere care nu este contabilizată este foarte 
puţin. 
Dl. Mărginean Teodor: Cine plăteşte diferenţa de la 15 mii mc la 50 
mii mc? 



3 

 

Dl. Pop Dorin: Diferenţa este foarte mică, este vorba de 2.000 lei pe 
lună. Preconizăm să avem venituri, dacă veţi aproba hotărârea, de 
40.000 de lei pe lună, este o pierdere acceptată. 
Dl. Pop Florentin: Noi cumpărăm 365.000 de mc pe an, livrăm 
88.000 de mc pe an, plus 22.000 la populaţie şi avem pierderi mari, 
cum este posibil? 
Dl. Pop Dorin: 1.000 mc sunt 50 lei. 
Dl. Ciucă Marius: Dacă s-ar încasa diferenţa de 35 mii mc, care 
reprezintă pierderea, pierdere care este livrată, dar este pierdută, 
dacă s-ar încasa măcar cu un  leu mc, am încasa destul de mult. 
Prima măsură care ar trebui luată ar fi contorizarea apei. 
Dl. Pop Dorin: Nu există o bază legală pentru acest lucru. 
Dl. Ciucă Marius: S-au încasat sume de la răi platnici, de la case, cu 
banii aceia se pot face investiţii. 
Dl. Pop Dorin: Se va face grupul de pompare, se vor pune camere de 
luat vederi, împrejmuire. 
Dl. Mărginean Teodor: Restanţele se plătesc la preţ vechi sau la preţ 
nou? 
Dl. Pop Dorin: Nu există preţ vechi sau preţ nou. 
Dl. Ciucă Marius: Nu este corect cum se pune problema. Nu putem 
spune că dacă nu suntem de acord să se mărească preţul apei şi al 
canalului, Serviciul Public nu mai funcţioneză şi populaţia din oraşul 
Copşa Mică nu va mai avea apă. Trebuie să găsim o cale în primul 
rând pentru contorizarea apei. Au fost începute lucrări de dembraşare 
la case, cu blocurile cum a rămas? 
Dl. Pop Dorin: Vom demara procedurile şi pentru blocurile P18, P16, 
P10. 
Dl. Gyorffy Iosif: Trebuie făcută contorizare individuală la blocuri. 
Dl. Pop Florentin: Trebuie făcută contorizarea apei, identificarea 
pierderii apei şi pe urmă găsită o soluţie. 
Dl. Pop Dorin: Nu am bază legală pentru contorizarea apei. 
Dl. Ciucă Marius: În altă parte tariful la apă potabilă este de 4 lei mc, 
aş fi de acord să plătesc 4 lei mc, dar să fie potabilă. 
Dl. Mărginean Teodor: Ce garanţie avem că dacă votăm acum 
mărirea tarifului la apă şi canal peste 6 luni nu vor fi şi alte măriri. 
Dl. Pop Dorin: Nu vom avea alte măriri, doar dacă nu vor exista alte 
costuri inventate. 
Dl. Mărginean Teodor: Ce înseamnă costuri inventate? 
Dl. Pop Dorin: Mărirea salarilor, penalităţi la Apele Române, deoarece 
nu mai funţionează staţia de epurare de la Sometra, unde se ducea 
toată canalizarea. Acum canalizarea se duce în Târnavă, plătim 
penalizări de 1.000 de lei pe lună. 
Dl. Gyorffy Iosif: Ar trebui luată legătura cu cei de la Mediaş pentru 
informaţii în legătură cu contorizarea individuală. 
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Dl. Pop Dorin: Am fost şi ne-am interesat de acest lucru, au făcut la 
un bloc contorizare individuală şi au plătit 50.000 de lei. O sumă 
foarte mare pe care noi nu o avem în acest moment, chiar dacă ar 
plăti toţi răi platnici apa. Avem 22 mii de lei încasări, factura la 
curent de 20 de mii lei, salarii mărite, amenzi pentru deversare, 
corespondenţa cu poşta. 
Dl. Gaşpar Constantin: Nu o să ajungem la nici o rezolvare dacă 
punem problema aşa. Trebuie luate măsuri şi pentru răi platnicii de 
la blocuri, sunt persoane care dau apă pentru spălarea covoarelor şi 
altora care nu au apă. Aceste lucruri nu le sesizează nimeni. 
Dl. Pop Dorin: Vom lua măsuri, începănd cu blocul P18, scara C, 
apoi cu P10.  
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 8 voturi pentru şi 6 abţineri: Pop Florentin, Gașpar 
Constantin, Mărginean Teodor, Mărgineanu Marcela, Gyorffy Iosif și 

Toderici Ioan. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării fără plată a 
unui autoturism Renault Megane de la OCPI Sibiu. 
 
Dl. secretar prezintă proiectul. 
Dl. Gyorffy Iosif: Starea tehnică este bună? 
Dl. secretar: Da. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna noiembrie 2017. 
 
Dl. Apetrei Liviu: Propun pe doamna Benicky Camelia. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Diverse  
 
Dl. Toderici Ioan: În legătură cu Căminul Cultural din Târnăvioara, 
anul trecut s-au alocat bani pentru renovare, s-a renovat doar 
bucătăria. Tot în bucătărie a început să cadă tavanul. O să se mai 
renoveze? 
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Dl. Comiza Cornel: Cunoaştem foarte bine situaţia în care se află 
căminul. Am luat legătura cu firma SC Renov Nik SRL, care se va 
ocupa de renovare anul acesta. 
Dl. Toderici Ioan: Pe strada Morii se execută lucrări de refacere a 
rigolelor, în Târnăvioara  cănd se vor reface? 
Dl. Comiza Cornel: Anul acesta nu se vor executa lucrări în 
Târnăvioara. Ştiţi că avem un proiect pentru construcţia unui alt pod 
peste râul Târnava Mare, probabil atunci o să se asfalteze porţiunea 
de drum pietruită. 
Dl. Toderici Ioan: S-a trimis documenţaţia pentru obţinerea 
fondurilor? Săptămana trecută am discutat cu dl. Deaconu Adrian 
despre acest lucru şi nu era trimisă. 
Dl. Comiza Cornel: Probabil că urmează să fie trimisă. 
Dl. Apetrei Liviu: Declar ședința închisă. 

 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
APETREI Liviu                                                 ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
BUHAZI Cristina  
 


