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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2018 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 
346/2018 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseste 
domnul Mărginean Teodor. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare 
la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  

Supunem spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 
27 noiembrie 2019 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 13 
decembrie 2018. 

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 modificarea delimitării zonelor din 
oraşul Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren 
şi clădiri 
 
Dl secretar 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 o cladire din oraşul Copşa Mică, începand cu anul 2019, 
încadrată în categoria clădiri neîngrijite 
 

Dl Buta Claudiu, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Moldovan Vladuţ: A cui este clădirea?  
Dl Buta Claudiu: Este proprietate privată, a firmei SC Mercur SRL, o 
firmă din Mediaş. 
Dl Baciu Ioan: Este la zi cu plata impozitelor? 
Dl Buta Claudiu: Da. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu 12 voturi pentru si două abţineri, Pop Iosif Florentin şi 
Costache Iulius Florin. 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 
Copşa Mică aprobat prin HCL nr.17/2001 ”privind însuşirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului 
Copşa Mică” pentru unele strazi şi Şcoli gimnaziale nr.1 si nr.2 
din oraşul Copşa Mică 



2 

 

Dl  Buta Claudiu prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Buta Claudiu: În prima fază trebuie să facem dovada dreptului de 
proprietate, adică extrasul de carte funciară. În oraşul Copşa Mică 
singura stradă care este întabulată este o parte din str.Târnăvioara. 
Nicio altă stradă din oraş nu are extras CF. Încercăm de anul acesta, 
ca în fiecare an, să întăbulăm străzi. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de 
interes local care se vor efectua în anul 2019  cu persoanele apte 
de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care vor fi 
prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 2019 de către 
contravenienţi 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
primarului oraşului Copşa Mică, de a vota ”pentru” modificarea – 
conform avizelor ANRSC, a actului adițional la Contractul de 
delegare a gestiunii Serviciului Public de alimentare cu apă şi de 
canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare 
tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
Apa Târnavei Mari 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Toderici Ioan: Preţul la apa este 3,66 lei la populatie, 3,34 la 
ceilalţi. La populatie este cuprins cu TVA şi se aplică doar pentru cei 
care au apă potabilă şi la cei care ulterior au fost cuprinşi în proiectul 
"Apa Târnavei Mari". 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi 
completării, începând cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 
1/01.04.2009-364/27.04.2009 forma actualizată iulie 2015 
 
Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedinţelui de şedinţă 
pentru luna ianuarie 2019. 
 
Domnul Taifas îl propune pe dl Toderici Ioan preşedinte de şedinţă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR 
TAIFAS Tudor                                                    ŞERBAN Dorin 
 
 
Întocmit  
TĂPĂLAGĂ Ildiko 


