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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 noiembrie 2016 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 448 /2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre 
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 
octombrie 2016. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de 
voturi. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu 
unanimitate de voturi. 

 

Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului 
local 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2.  Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale pentru anul 2017 
 
Domnul Boariu Precup, consilier impozite şi taxe, prezintă proiectul 
de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: Taxa de apărare civilă a crescut, de ce ? 
Dl. Boariu Precup: Din cauza cheltuielilor pe care la avem la 
SMURD, creşteri salariale. Toate primăriile care sunt în asociaţie au 
crescut taxa pentru a putea plăti în continuare contribuţia. 
Dl. primar: A apărut Ordonanţa 20 în domeniul sănătăţii, creşterea 
salariilor. La un moment dat m-am gandit să facem un referendum, 
să întrebăm cetăţenii dacă vor sau nu să mai fie SMURD. Asta e 
creşterea. 
Dl. Pop Florentin: Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei pentru restaurante şi baruri  nu e cam mare? 
Dl. Boariu Precup: În anul 2015 taxa a fost 1.300 lei, am redus anul 
acesta la 800 lei iar pentru anul viitor va rămâne la fel. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei 
locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege 
nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul 
Ruja Traian Cosmin 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: E chiriaş? 
Dl. secretar: Da. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna decembrie 2016 
 
Dl. Ciucă Marius: Îl propun pe domnul Comiza Cornel. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl. Ciucă Marius:  Declar şedinţa închisă. 
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