
 1 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 24 februarie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.86 /2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseste domnul 
consilier Danea Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 27 ianuarie 2015 şi procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din 13 februarie 2015. Procesele verbale sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului  Toderici Ioan, preşedinte de 
şedinţă. 

Dl. Toderici Ioan 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 SVSU Copşa Mică pentru 
semestrul II din anul 2014 
 
Prezintă domnul Vasiu Dan, şeful  SVSU Copşa Mică. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli la S.C ECO SAL S.A  Mediaş pe anul 2015 
 
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 aprobarea reţelei 
şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 2015-2016 
 
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 alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna martie 2015 
 
Dl. Toderici Ioan: Propun preşedinte pe domnul Ciucă Marius. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Dl. Ghiorcos Ioan: Propun ca în şedinţa următoare domnul primar 
Mihalache Daniel Tudor şi domnul Pop Dorin Coriolan să fie prezenţi 
pentru a ne prezenta situaţia apei în oraşul Copşa Mică. 
 
Dl. Toderici Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR                          

TODERICI Ioan       ŞERBAN Dorin 
                                          

 

Întocmit  

Consilier Relatii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 


