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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 20 decembrie 2019 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.211/2019 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 26 noiembrie 2019 și procesul verbal al 
ședinței extraordinare din data de 12.12.2019. Procesele verbale sunt  

aprobate cu unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind transformarea a cinci posturi de 
natură contractuală în posturi aferente funcțiilor publice 
 
 Doamna Iștoan Zina, consilier resurse umane, prezintă proiectul 

de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului 
de funcții ale aparatului de specialitateal primarului şi al 
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Oraşului 
Copşa Mică 
 
 Doamna Iștoan Zina, consilier resurse umane, prezintă proiectul 

de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidenţa 
analitică a creanţelor bugetare datorate de persoane juridice 
radiate din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii se 
anulează după radiere 
 
 Domnul Boariu Precup, consilier ITL, prezintă proiectul de 
hotărâre.  
Dl Primar: Azi am venit la ședință special pentru acest punct, pentru 
că mie mi-a fost dificil să-l înțeleg cu mulți ani în urmă. Am fost 
convins că, ca și  mine mulți nu vor înțelege. Când am venit în 

primărie existau datorii de vreo 2 miliarde din partea fostului 
Carbosin pe care îl administra unul Levi. Erau foarte mulți bani, să 
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facem demersul, pașii pe care îți permitea legea și când am ajuns la 

executare, masa creditorilor primul, statul a luat banii, banca a luat 
banii și noi ce luăm? Nimic. Asta e legea și nu întelegeam de ce nu 
putem fi noi primii să luăm banii. Acestea sunt datorii din impozite și 
taxe, penalității, ce nu au plătit. Curtea de conturi a venit și a zis 
faceți cumva ordine, nu poți să apari tu cu banii aceștia că îi vei lua, 
că nu îi vei mai lua niciodată. Atunci trebuie scăzuți conform legii. Am 
înțeles că domnul consilier Pop Florentin s-a interesat, pentru că 

problema e cum să le radiem dacă trebuie să le luăm banii. 
Dl Pop Florentin: De la data nașterii obligației de plată pănă la data 
deschiderii procedurii de insolvență, dacă noi am făcut tot ce a ținut 

de noi. 
Dl Boariu Precup: Da. 
Dl Primar: Curtea de conturi verifică aceste etape, dacă nu le făcea îi 
erau imputate, nu a fost, înseamnă că a făcut ce trebuia. 
Dl Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul 
Copşa Mică 
 
 Domnul Fluture Adrian, consilier ITL, prezintă proiectul de 
hotărâre. 
Dl Primar: Legea nouă a economiei circulare a intrat în discuție anul 
trecut și am participat la mai multe discuții cu colegii din primărie. 
Economia circulară a apărut pentru că noi nu suntem serioși. 
Domnul Vlăduț zicea de ce amestecă deșeurile Ecosal. Noi am pus 
pubele și am făcut un efort să învățăm oamenii să selecteze dar, în 
capul omului sticla e și sticlă de plastic, cartonul intr-o formă e tot 
sticlă. Dacă în pubela de plastic ai o sticlă, deja e compromisă și ni s-
au întors pubele de la reciclat. Atunci e mai simplu să le puneți în 
preselecție, le adunăm la un loc și avem oameni pe o bandă care le 
selectează și aşa ne asigurăm că e cum trebuie. Acesta e motivul. 
Varianta a fost să continuăm să îi învățăm pe oameni să selecteze. 
Singura șansă să o scazi e să faci preselecție. Faci selecție, e un pas 
înainte. La anul când avem cu copiii managementul deșeurilor, să 
veniți la Mediaș să vedeți cum arată gunoiul selectat din Copșa Mică. 

Dl Pop Florentin: Gunoiul e selectat? 
Dl Primar: Da. La case e cât de cât un control. Va fi cel mai scump 
serviciu în toată lumea, la noi mai mult că noi suntem mai needucați. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Mai sunt și alții care vin și aruncă gunoiul. 
Dl Pop Florentin: Cum îi sanționăm pe cei de la blocuri? 
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Dl Primar: Anul acesta dorim să montăm camere și să luăm prin 
selecție să vedem cum aruncă gunoiul și prin sondaj să amendezi câte 
unul. Nu e normal să fie amendă la fiecare. De 12 ani copii de clasa a 
VIII-a trec printr-un ciclu de educare. 
Dl Butuc Titi: Să știți că la blocuri bătrânii nu prea coboară și trimit 

copiii. 
Dl Primar: Dacă nu e selectat din casă tot așa aruncă. Trebuie să ai 
în casă cel puțin 3 saci, hârtie, plastic, gunoi menajer. 
Dl Butuc Titi: Mulți încă merg cu găleata la gunoi, nu cu pungă. 
Dl Primar: Poluatorul plătește, noi suntem poluatorii. 

Dl Pop Florentin: La capitolul de reduceri e prevăzut cu 25% dacă 
locuiește 1 persoană și 50% dacă nu e locuit. Nu mai aplicăm 
principiul cât arunci atât plătești. Omul nu aruncă numic dacă nu e 

acasă. 
Dl Primar: Omul nu locuiește dar când vine în concediu își face 
curățenie și nu vine să plătească ci umple tomberonul. 
Dl Pop Florentin: Dacă eu am 2, 7 case și eu locuiesc în una celelalte 

sunt nelocuite. 
Dl Primar: Când mergi și faci curat în grădină și în casă unde arunci 

gunoiul? 
Dl Pop Florentin: Dacă nu locuiesc nu fac mizerie. 
Dl Primar: Când îți arunci mobila, o duci undeva și o duci la gunoi. 

Dl Pop Florentin: Dacă nu stă nimeni acolo ce mizerie face? 
Dl Primar: Asta e filozofie. 
Dl Pop Florentin: O să mă întrebe cineva, cândva, eu de ce plătesc 
jumătate gunoiul dacă nu stă nimeni acolo? 
Dl Fluture Adrian: Așa a fost și pănă acum, așa e și la Mediaș. Am 
făcut disticția asta pentru că la noi era asa: ori e nelocuită ori 
locuiește 1 persoană tot 50% era reducerea și am zis să existe o 
diferențiere. Unde este 1 persoană se face mai puțin gunoi decât unde 

sunt 2 sau mai multe persoane. Atunci cel nelocuit are 50% reducere 
și unde este 1 persoană 25% reducere. 

Dl Pop Florentin: Magazinele nu au tomberoane, nu am nici eu. Eu 
iau seara gunoaiele, le încarc în mașină și le duc acasă. 

Dl Fluture Adrian: Nu ai contract? 
Dl Pop Florentin: Am contract, plătesc. 
Dl Comiza Cornel: Este o persoană care merge de 2 ori pe an, pe jos 
în sat pănă la pod și vine cu o scrisoare la primar. Primarul mi-o dă 
mie și merg cu platforma, iau câte 2-3 platforme de gunoi de sub pod. 
Dacă zici că lumea nu are pubele îl ia în ceva și îl aruncă acolo. Cine 
adună? Primăria. 
Dl Fluture Adrian: Sunt agenți economici care nu au în ce să 

colecteze deşeurile? 
Dl Pop Florentin: Probabil cum nu am eu nici alții nu au. 
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Dl Fluture Adrian: Operatorul trebuie să pună la dispoziție 

tomberoane. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna ianuarie  2020 
 
Dl Szekely Ludovic: Îl propun pe domnul Taifas Tudor. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Szekely Ludovic: Declar şedinţa închisă. 
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