
1 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 15 decembrie 2016 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 475/2016 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul 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 29 noiembrie 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, conabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: Investiţii, ce sumă? 
D-na Suciu Silvia: 12.064 mii lei. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
Dl. Mărginean Teodor: La pct.4, suplimentarea bugetului, ce 
reprezintă? 
D-na Suciu Silvia: O sumă care nu se mai poate cheltui până la 
sfârşitul anului, trebuie pusă undeva, este cel mai mare capitol, vor 
trece în excedent pentru investiţiile de anul viitor, sume care nu se 
retrag, nu se vor cheltui. 
 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anilor 2015 şi 2016 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Mărginean Teodor: La pct.2 avem excedentul din anii 2015 şi 
2016, de ce nu am cheltuit banii la sfârşitul anului? 
D-na Suciu Silvia: Întotdeauna rămân bani, niciodată nu te închizi 
pe 0. Noi ne bucurăm că sunt. Sunt bani cu destinaţie specială, bani 
care se retrag, pentru care dăm socoteală. Aceştia sunt bani care ne 
rămân, îi putem folosi oriunde. 
Dl. Mărginean Teodor: Excedentul unde o să-l folosim? 
D-na Suciu Silvia: E repartizat pe investiţii în 2016, la sfârşitul 
anului. 
 

 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 
Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de majorare a 
impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza 
oraşului Copşa Mică 
 
Domnul Buta Claudiu, referent, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Florentin: La art. 14 lit. d şi e cred că e o greşeală de 
redactare, pentru că prima dată scrie că termenul e de 30 zile şi apoi 
de 15 zile. 
Dl. Buta Claudiu: Da, e o greşeală de redactare. Voi modifica. 
Dl. Pop Florentin: La clădirile neîngrijite, în completare la lit. f – că 
se stabileşte prin HCL. La pct.15 la terenuri neîngrijite ori până la doi 
ani ori doi ani. 
Dl. Toderici Ioan: Cu terenul extravilan are treabă APIA. 
Dl. Pop Florentin: Să facem o menţiune pentru cei care au terenuri 
în arendă. 
Dl. secretar: Nu se poate, hotărârea e şi pentru terenurile nelucrate. 
Dl. Pop Florentin: Propun să excludem terenul extravilan. 
Dl. secretar: Nu se poate, terenurile agricole sunt în extravilan. 
Dl. Toderici Ioan: APIA subvenţionează terenurile nelucrate. 
Dl. Baciu Ioan: Ce se întâmplă cu terenurile nelucrate care aparţin 
de primărie? 
Dl. secretar: Primăria nu plăteşte impozit. 
Dl. Pop Florentin: În această formă eu sunt împotrivă. 
Dl. Mărginean Teodor: Criteriile nu sunt bune. 
Dl. secretar: Puteţi modifica, dar criteriile trebuie adoptate. Dacă 
vreţi să nu se plătească impozit majorat, trebuie abrogată acea 
prevedere din hotărârea privind impozitele şi taxele locale. 
Dl. Comiza Cornel: Supunem la vot în această formă. 
 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea nu este 
adoptata. (6 voturi pentru – dl. Gyorffy Iosif, dl. Apetrei Liviu, dl. 
Taifas Tudor, dl. Comiza Cornel, d-na Mărgineanu Marcela, 6 
voturi împotrivă – dl. Pop Florentin, dl. Mărginean Teodor, dl. 
Toderici Ioan, dl. Szekely Ludovic, dl. Szekely Istvan, dl. Gaşpar 
Constantin, 1 abţinere – dl. Baciu Ioan). 
 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna ianuarie 2017 
 
Dl. Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Gaşpar Constantin. 
 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este 
adoptata cu unanimitate de voturi. 
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Dl. Comiza Cornel:  Declar şedinţa închisă. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ         SECRETAR 

COMIZA Cornel                         ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 


