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PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare din data de 25 martie 2014 a 

 
Consiliului Local al orasului Copsa Mica

  
Dl. secretar: Sed inta a fost convocata prin Dispozitia nr. 109/ 2014 a 
primarului orasului Copsa Mica. Constat ca sunt prezenti 13 consilieri d in 15, 
deci sedinta este statu tara. Lipseste doamna consilier Bardas Mariana si 
domnul consilier Danea Marius. 

Publicitatea sedintei s-a facut prin afisare la sediul Primariei orasului Copsa 
Mica.  Supun spre aprobare procesul verbal al sed intei ord inare d in 
28.02.2014 si procesul verbal al sed intei extraordinare d in 06.03.2014. 
Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Taifas Tudor, presed inte de 
sedinta. 

Dl. Taifas Tudor  prezinta ordinea de zi a sedintei. 
Domnul Kis Tibor propune diverse.  

În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 1. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local  

Doamna Suciu Silvia, contabil sef, prezinta proiectul de hotarâre. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata

 

cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului pentru 
închirierea pajistilor din domeniul privat al orasului Copsa Mica

  

Domnul Ciobota Marcel, consilier agricol, prezinta proiectul de hotarâre. 
Dl. Kis Tibor: În urma d iscutiilor pe care le-am avut în comisie am propus 
pretul  de  100 lei/ ha, pentru localnici. Daca exista excedent vom inchiria si 
celor din afara localitatii, prin licitatie. 
D-na Monoranu Mirela: Sunt multe cereri? 
Dl. Ciobota Marcel: Sunt 3 cereri. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata

 

cu 
unanimitate de voturi.    
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Punctul nr. 3. Proiect de hotarâre privind modificarea componentei 
comisiei de repartizare a locuintelor din fondul locativ al orasului Copsa 
Mica  

Dl. secretar prezinta proiectul de hotarâre. 
Dl. Comiza Cornel: Comisia a acordat aviz favorabil în ceea ce priveste 
componenta, iar presedinte de comisie pe domnul Pop Viorel. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata

 
cu 

unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 4. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru luna aprilie 2014.  

Dl. Taifas Tudor: Propun pe domnul Baciu Ioan presedinte de sedinta. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata

 

cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 5.Diverse  

D-na Monoranu Mirela: Daca sunteti de acord sa aju tam si noi familia 
indoliata  cu bani, daca sunteti de acord, nu este o suma fixa, fiecare cat vrea. 
Dl. primar: Si noi la primarie am strans bani. 
Dl. Moldovan Vladut: În legatura cu trasarea drumurilor, este trasat drumul 
peste tot cu linie continua si suntem pasibili de a ramâne fara

 

permis daca 
intram sau iesim de pe strazi. 
Dl. Toderici Ioan: Adresa trebuie sa o faca primaria catre Administratia 
nationala a drumurilor, ei traseaza tot d rumul national, au proiect cu toate 
trecerile de pietoni si toate intreruperile. 
Dl. primar: DN 14 este drum national, exista o comisie, o sa purtam o 
corespondenta cu ei pe aceasta tema, dar regulile le fac ei. 
Dl. Moldovan Vladut: Si cu parcarea masinilor pe marginea drumului, nu se 
pot pune semne aditionale? 
Dl. primar: O sa vorbesc cu cei de la politie sa vedem ce putem face. 
Dl. Taifas Tudor: În legatura cu trecerile de pietoni, eu propun ca trecerea de 
pietoni de la fosta cladire a postei sa fie facuta lânga primarie. 
Dl. Moldovan Vladut: Oamenii care merg la piata, pe acolo trec. 
Dl. primar: In 26 iunie va fi deschisa piata drapelului, va fi un drapel montat, 
suntem în d iscutie cu cei de la Strabag pentru mutarea statiei de autobuz si a 
trecerii de pietoni în fata cladirii postei. 
Dl. Kis Tibor: În Copsa Sat nu sunt multe treceri de pietoni, ar fi bine sa nu 
fie desfiintate. 
Dl. Comiza Cornel: În Copsa Sat la caminul cultural trebuie trecere de 
pietoni. 
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Dl. Baciu Ioan: Pentru ca ati adus în d iscutie firma Strabag, referitor la 
lucrarile efectuate de aceasta firma, as propune departamentului condus de 
domnul primar un control mai riguros. Daca doriti într-o zi putem face un tur 
si sa le atragem în câteva locuri atentia.  
Dl. primar: Noi nu suntem beneficiari, nu avem cu ei nici o relatie 
contractuala. Îi avem pe baietii de la investitii care au o corespondenta

 
cu ei, 

atat. Beneficiar este C.N.A.D.R. Noi nu platim nimic d in ce au facut ei, doar 
ce am comandat noi în scris. Dupa receptie, cu acordul lor, putem face ce 
modificari vrem.   

Dl. Taifas Tudor:  Declar sedinta inchisa.  

PRESEDINTE DE SEDINTA

   

                      SECRETAR 

TAIFAS Tudor                             SERBAN Dorin  

Întocmit  

Consilier Rel. cu publicul 

Matei Iuliana     


