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PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare din data de 29 aprilie 2014 a 

 
Consiliului Local al orasului Copsa Mica

  
Dl. secretar: Sed inta a fost convocata prin Dispozitia nr. 155/ 2014 a 
primarului orasului Copsa Mica. Constat ca sunt prezenti 13 consilieri d in 15,

 
deci sed inta este statutara.

 
Lipsesc doamna consilier Blaga Elena si domnul 

consilier Pop Viorel. 

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               
25 .03.2014. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Baciu Ioan, presedinte de 
sedinta. 

Dl. Baciu Ioan  prezinta ordinea de zi a sedintei. 
Dl. Kis Tibor propune diverse.  
În continuare se supune la vot ord inea de zi, care este aprobata cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept a 
mandatului doamnei Bardas Mariana, consilier local în cadrul Consiliul 
Local al orasului Copsa Mica

  

Dl. secretar prezinta proiectul de hotarâre. 
Dl. Oniga Ioan: Propun sa tinem un moment de reculegere. Multumesc. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului  

Doamna Suciu Silvia, contabil sef, prezinta proiectul de hotarâre. 
Dl. Moldovan Vladut: Nu se pot lua bani din alta parte, nu de la drumuri? 
D-na Suciu Silvia: Nu ati înteles bine, se ia d in banii prevazuti pentru un 
stud iu de fazabilitate, nu d in banii care sunt prevazuti pentru reparatiile 
drumurilor . 
Dl. Oniga Ioan: Din punct de vedere contabil este legal? 
D-na Suciu Silvia: Da, este legal. 
Dl. Toderici Ioan: Când s-a aprobat bugetul pentru statuie? 
D-na Suciu Silvia: Cand s-a aprobat bugetul initial pe 2014. 
Dl. Toderici Ioan: Nu era prevazut, numai pentru monumente. 
D-na Suciu Silvia: Ba da, exact cu definitia statuia regelui Mihai. 
Dl. Toderici Ioan: Nu am auzit sa se spuna despre statuie. 
D-na Suciu Silvia: Era în anexe la hotarâre lista de investitii. 
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Dl. Toderici Ioan: Nu era cuprinsa statuia regelui Mihai. 
D-na Suciu Silvia: În lista initiala era cuprinsa statuia regelui Mihai. 
Dl. Toderici Ioan: Nu era si nu s-a dezbatut problema de asa ceva. 
Dl. Comiza Cornel: E ceva care se face pentru oras. 
Dl. Toderici Ioan: Orice lucrare care se face în oras trebuie sa ni se aduca la 
cunostinta, întregului consiliu local. Unii stiu si altii nu, toti trebuie sa stim ce 
se face în oras. Lucrarea asta o facem, asta o votam, sa ni se dea raportu l 
exact. Bugetul se rectifica în cadrul consiliului. 
Dl. Kis Tibor: Subiectul a fost d iscutat în sedinta, în comisie dar eu nu pot sa 
zic nici ca a fost nici ca nu a fost dar daca exista rectificare cert este faptul ca 
s-a alocat o suma pentru statuie. Eu va sfatuiesc sa aveti încredere în doamna 
Silvia. 
Dl. Oniga Ioan: Ce legatura are regele Mihai cu Copsa Mica? 
Dl. Comiza Cornel: Este un program al investitiilor mai detaliat si Paul o sa 
va explice. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata cu 12 voturi 
pentru si 1 abtinere (dl. Oniga).  

Punctul nr. 3. Proiect de hotarâre privind revocarea punctului 4, capitolul 
IX, din anexa nr.1 la H.C.L. nr.47/2013 a orasului Copsa Mica

 

privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014  

Domnul Fluture Adrian, consilier ITL, prezinta proiectul de hotarâre. 
Dl. Kis Tibor: Sa înteleg ca acestea se vor scoate la licitatie? 
Dl. Fluture Adrian: Da, în urma unui raport de expertiza a unui expert 
autorizat, în urma unei solicitari. Aceasta e cea mai corecta solutie, nu sa 
stabilim noi un pret. 
Dl. Oniga Ioan: Ideea dumneavoastra e convingatoare. 
Dl. Fluture Adrian: E si corecta si legala. 
Dl. Fluture Adrian: Curtea de Conturi a stabilit ca trebuie sa încasam niste 
diferente la terenurile extravilane si la terenurile curti, constructii si gradini 
dupa HCL din noiembrie anul trecut pentru anul acesta, dar sa încasam si pe 
anul 2013. E o problema destul de jenanta.Vor fi nemultumiri. Am vrut sa va 
informez daca veti fi întrebati de cetateni. Este o diferenta de la zonare. 
Dl. secretar: A fost o hotarâre mai veche, d in 2003, în care s-a stabilit ca în 
Copsa Mica e doar zona D, pentru ca exista poluare. 
Dl. Fluture Adrian: În Copsa Mica s-au platit  impozitele cele mai mici. 
Dl. Kis Tibor: Referitor la impozitele din oras, se apropie alegerile si ar trebui 
ca fiecare sa vada care sunt posibilitatile ca cetatenii sa aiba taxele cele mai 
mici pe terenuri, sa plateasca mai putin. În anul 2009 cand s-au efectuat niste 
analize la caii mortii concentratia de cadmiu era de 200 ori mai mare. Eu cred 
ca suntem îndreptatiti, toti cetatenii orasului, pe buna dreptate sa platim cel 
mai mic impozit d in tot judetul si d in tara. Ramâne sa d iscutam mai amplu 
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cu colegii nostrii sa vedem ce se poate face. Eu personal ma socotesc total 
neîdreptatit. 
Dl. Baciu Ioan: Si eu am solicitat unui domn profesor de la Universitate d in 
Sibiu un studiu si mi s-a spus ca orice plantatie vom efectua în urmatorii 20 
ani în localitatea Copsa Mica si în zona învecinata, nimeni nu va fi de acord 
sa incheie un contract cu noi. 
Dl. Fluture Adrian: Deocamdata nu exista.  
Dl. Kis Tibor: Ne este interzis sa dam certificate de producator. 
Dl. secretar: Nu e adevarat. 
Dl. Fluture Adrian: Deocamdata legal nu exista scutiri,  numai pentru 
perimetrele, terenurile situate în anumite programe de ameliorare. 
Dl. secretar: Colegii mei au analizat legislatia specifica, nu exista acum 
posibilitatea. 
Dl. Fluture Adrian: Domnul Cindrea a încercat sa faca zonele acestea cu 
scutire de impozit, Zlatna, Copsa Mica, Baia Mare. 
Dl. Kis Tibor: O sa aduc sa vedeti exact data cand s-au facut analize si 
concentratiile care sunt foarte mari. 
Dl. Baciu Ioan: Ar trebui sa facem o propunere d in partea întregului consiliu 
si sa o înaintam mai departe. 
Dl. secretar: Eu cred ca asta se rezolva pe linie politica. 
Dl. Fluture Adrian: Sa initieze cineva în parlament. 
Dl. Comiza Cornel: Da, asa cum s-a rezolvat cu pensiile. 
Dl. Fluture Adrian: Sa gaseasca o solutie de ameliorare. 
Dl. Kis Tibor: În seara aceasta avem o sedinta si o sa le spun, sa vedem ce se 
poate face.  
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata cu 
unanimitate de voturi.   

Punctul nr. 4. Raportul primarului privind starea economica, sociala si de 
mediu a orasului Copsa Mica

 

în anul 2013.  

Punctul nr. 5. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier 
local al domnului Ghiorcos Ioan.  

Dl. secretar: Comisia de validare a luat act de documentele întocmite si 
propune validarea pe locul de consilier declarat vacant, a domnului Ghiorcos 
Ioan. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata cu 
unanimitate de voturi. 
Domnul Ghiorcos Ioan depune juramantul. 
Dl. Ghiorcos Ioan: Va multumesc pentru încrederea acordata si va promit ca 
îmi voi aduce tot aportul pentru aceasta meserie de consilier al orasului.  
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Punctul nr. 6. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta 
pentru luna mai 2014.  

Dl. Baciu Ioan: Îl propun pe domnul Moldovan Vladut. 
Proiectul de hotarâre este supus la vot si hotarârea este adoptata cu 
unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 7. Diverse  

Dl. Kis Tibor: Vreau sa va aduc la cunostinta ca orasul noastru a fost supus 
unor schimbari, îmbunatatiri de catre firma Strabag, lucrarea se vede foarte 
frumoasa, dar avem mai multe clad iri aflate în patrimoniul cultural, printre 
ele una ar fi Biserica Evanghelica a orasului Copsa Mica. Avem acolo un 
panou  care ne da câteva informatii despre istoricul ei. Este singura locatie 
din oras care nu are intrare. Trebuie facut ceva acolo. 
Dl. Comiza Cornel: Se va face, se va rezolva. 
Dl. Baciu Ioan: La caminul din Târnavioara se mai continua lucrarile? 
Dl. Comiza Cornel: Da, se continua, o sa fie rezolvate toate problemele. 
Dl. Baciu Ioan: Ne puteti spune ceva si de lucrarile de la caminul d in Copsa 
Sat? 
Dl. Comiza Cornel: Am facut grupurile sociale, mese si scaune. 
Dl. Baciu Ioan: Pentru ambele camine? 
Dl. Comiza Cornel: Deocamdata pentru unul. În fiecare an se fac lucrari la 
camine, în functie de buget. 
D-na Rusu Fabiola: La biserica ortodoxa exista grup social? 
Dl. Comiza Cornel: Exista dar nu este apa, nu functioneaza instalatia. 
Dl. Baciu Ioan: Nu sunt la biserici si vroiam sa vorbesc si eu cu domnul 
viceprimar. 
D-na Rusu Fabiola: Ma gândeam ca nu exista. 
Dl. Comiza Cornel: Se poate repara. 
Dl. Toderici Ioan: În legatura cu cei care au restanta la chirie ce s-a 
întamplat?  
Dl. Comiza Cornel: Este un termen în care pot plati sau vor fi evacuati. 
Dl. Toderici Ioan: Ei nu platesc nimic si râd de cei care fac ceva. 
Dl. Baciu Ioan: Doriti sa vina un reprezentat la urmatoarea sedinta de 
comisie sa va explice? 
Dl. Toderici Ioan: Da, sa vina la sedinta de comisie. 
Dl. Oniga Ioan: În zona P-uri se vor face drumurile? 
Dl. Comiza Cornel: Anul acesta se vor face.  

Dl. Baciu Ioan: Declar sedinta inchisa.   
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PRESEDINTE DE SEDINTA

   
                      SECRETAR 

BACIU Ioan                             SERBAN Dorin  

Întocmit  

Consilier Rel. cu publicul 

MATEI Iuliana   


