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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2017 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
529/2017 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 12 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl. 
Ciucă Marius, d-na. Benicky Camelia şi d-na. Mărgineanu Marcela. 
Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului 
Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei 
ordinare din data de 28 noiembrie 2017.  

Procesul verbal este aprobat 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 rectificarea bugetului local 
 
 D-na. Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului 
pentru 8 clădiri din oraşul Copşa Mică, începând cu anul 2018, 
încadrate în categoria clădiri neîngrijite 
 
 Dl. Boariu Precup si dl. Buta Claudiu prezintă proiectul de 
hotărâre. 
Dl. Baciu Ioan: Doar aceste 8 clădiri au fost găsite cu probleme,  anul 
acesta? 
Dl. Buta Claudiu: sunt mai multe imobile, doar că unele sunt cu 
probleme juridice, au situaţia juridică neclarificată, au succesiuni 
neterminate. 
Dl. Baciu Ioan: La cele opt imobile, proprietarii sunt cu acte în 
regulă? 
Dl. Buta Claudiu: Da, deocamdată vom prelua cazurile ce necesită 
urgenţă, iar de la anul vom continua cu verficarea imobilelor şi vom 
clarifica pentru fiecare în parte situaţia juridică. 
Dl. Gyorffy Iosif: Aceşti proprietari au fost somaţi înainte? 
Dl. Buta Claudiu: Da. 
Dl. secretar: A fost făcută procedura conform Regulamentului 
aprobat în luna ianuarie 2017 de Consiliul Local.  



2 

 

Dl. Buta Claudiu: În regulament, în normele metodologice, se 
regăsesc toţi paşii pe care trebuie să îi urmăm în ceea ce priveşte 
impozitarea. Proprietarii au fost somaţii în luna mai 2017. 
Dl. Toderici Ioan: Înainte cu 6 luni? 
Dl. Buta Claudiu: Da, iar în luna noiembrie au fost făcute notele de 
constatare, unii dintre proprietari rezolvând problemele găsite la 
imobilul respectiv. Ceilalţi proprietari nu s-au prezentat la Primărie 
pentru a clarifica situaţia. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea nu este adoptată, 
6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, dl. Pop Florentin şi dl. Gaşpar 
Constantin şi 3 abţineri, dl. Mărginean Teodor, dl. Toderici Ioan şi dl. 
Szekely Istvan Erno. Dl. Moldovan Vlăduţ este absent la vot. 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru 
funcţia de inspector, nivel studii SSD, personal contractual din 
aparatul de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică 
 
 Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Ce salariu a avut până acum, este de 3 luni 
angajatul Primăriei. 
Dl. secretar: Probabil coeficientul care se aprobă acum. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului pe baza 
căruia să se calculeze indemnizaţiile de şedinţă pentru consilierii 
locali din cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: Dacă nu venim la una dintre şedinţe, o să 
luăm doar 5%? 
Dl. secretar: Da. 
Dl. Taifas Tudor: Legea 215  spune că se plătesc trei şedinţe, dar nu 
mai mult. 
Dl. secretar: O şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisie, oricum 
hotărârea este cea mai favorabilă, înainte era o şedinţă ordinară, 
acum legea prevede şi o şedinţă extraordinară şi mi se pare normal, 
până la urmă este tot şedinţă. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna ianuarie 2018 
 
Dl. Comiza Cornel:  Propun pe domnul Baciu Ioan. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar 
 
 D-na. Suciu Silvia, contabil şef,  prezintă proiectul de hotărâre. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 

COMIZA Cornel                                         ŞERBAN Dorin  
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