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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie 2017 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
507/2017 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 31 octombrie 2017 și procesul 

verbal al sedintei extraordinare din 10 noiembrie 2017. Procesele 
verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi, se solicită adaugarea 
pe ordinea de zi a înca două puncte. Se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2018 
 
Domnul Boariu Precup, consilier,  prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele 
din oraşul Copşa Mică, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, pentru anul 2018 
 
Domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan, consilier, 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 nomenclatorului stradal 
al oraşului Copşa Mică 
 
Domnul Buta Claudiu, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Toderici Ioan: Denumirea străzilor trebuie păstrată? 
Dl. Buta Claudiu: Da  
D-na. Benicky Camelia: Denumirea străzii unde se află magazinul 
second hand se va schimba? 
Dl. Buta Claudiu: Nu se schimbă nici o adresă poştală, doar se 
adaugă imobile care nu au fost inventariate. Avem pe strada Morii un 
imobil care nu are număr, dar va primi. 
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Dl. Szekely Ludovic: Pe strada Plopilor am o grădină care nu are 
număr, nu apare nicăieri şi nici nu am plătit impozit niciodată. Cum 
se poate rezolva această problemă? 
Dl. Buta Claudiu: Această problemă o putem rezolva dacă vă 
prezentaţi la mine la birou. O să găsim o soluţie pentru această 
problemă. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil sef, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-
economici la obiectivul de investiţii “Construire pod peste rîul 
Târnava Mare, la Copşa Mică” prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală aprobat prin H.C.L. Copşa Mică nr. 13/2017 
 
Domnul Deaconu Adrian, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna decembrie 2017 
 
Doamna consilier Benicky Camelia propune pe domnul Comiza 
Cornel. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Doamna Benicky Camelia: Declar ședința închisă. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
BENICKY Camelia                                        ŞERBAN Dorin  
 
Întocmit  
BUHAZI Cristina  


