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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 ianuarie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.54/2015 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 15 decembrie 2014 
si procesul verbal al şedinţei extraordinare din 6 ianuarie 2015. 
Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul doamnei Blaga Elena, preşedinte de 
şedinţă. 

D-na. Blaga Elena prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Punctul nr. 1. Raport de activitate al Poliţiei Locale Copşa Mică 
pentru anul 2014 
 
Prezintă domnul Buhazi Alin, şef Birou Poliţia locală. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 
lucrări de interes local care se vor efectua în anul 2015 cu 
persoanele apte de munca 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. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor 
care vor fi prestate în folosul comunităţii pe parcursul anului 
2015 de către contravenienţi 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei 
locuinţe către actualul titular al contractului de închiriere, 
Râşniţă Vasile, în temeiul Legii nr.112/1995 pentru 
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reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 
locuinţe, trecute în proprietatea statului 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna februarie 2015 
 
D-na Blaga Elena: Propun preşedinte pe domnul Toderici Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi 
 
 
D-na Blaga Elena:  Declar şedinţa închisă. 
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