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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2015 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 

 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 134/2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 11 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Danea 
Marius, domnul Baciu Ioan, domnul Toderici Ioan si doamna Blaga 
Elena. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei 
ordinare din februarie 2015. Procesul verbal este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Ciucă Marius, 
preşedinte de şedinţă. 
Dl. Ciucă Marius anunţă ordinea de zi a şedinţei care se supune la 
vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
Punctul nr. 1. Raportul primarului privind starea economică, 
socială şi de mediu a oraşului Copşa Mică în anul 2014 
 
Dl. Mihalache Daniel Tudor, primarul oraşului Copşa Mică, prezintă 
raportul. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: O problemă în oraş este apa. Când se clarifică 
problema apei? Ce preţ  are apa? Cine a stabilit preţul? Ce facem ca 
persoanele să fie la zi cu plata apei? 
Dl. Pop Coriolan Dorin, seful SPGC: Preţul apei este de 1,20 lei, este 
cel mai mic preţ din ţară pentru că noi nu livrăm apă potabilă ci apă 
brută. Avem 25 de doasare în judecată, pentru fiecare procesul costă, 
nu ne permitem mai mulţi deodată şi alegem în funcţie de datorie, 
dacă au venituri. Ne facem un fond. De asemenea, s-au luat şi alte 
măsuri, s-a închis apa persoanei care nu a plătit. 
Dl Ghiorcoş Ioan: Nu sunt de acord, preţul e mare. 
Dl. Pop Coriolan Dorin: E foarte complicat să pun sigiliu pe 
proprietate, am nevoie de mandat. Îi dăm în judecată, altă cale legală 
nu există. 
Dl. Kis Tibor: Există o statistică? Câţi rău-platnici sunt? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: 35-45%, acum s-a plătit mai bine. 
Dl. Kis Tibor: Procentul la o suma sau la o listă de beneficiari? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: La o listă de beneficiari. 
Dl. Ciucă Marius: Sunt datorii la Apele Române? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: Nu, calculul a fost făcut, plătim cât e preţul 
apei, negociem. În 2012 preţul a fost mai mare, am avut datorii, dar 
am luat bani de la Ministerul de Finanţe. 
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Dl. Ghiorcoş Ioan: Cât e plata pe lună? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: 3.000-3.500 lei. 
Dl. Oniga Ioan: Reţelele sunt ale oraşului, cum mai suntem legaţi de 
Sometra? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: Sometra pompează apa, noi facem analize, 
apa este menajeră. 
Dl Ciucă Marius: Este contract de prestării servicii? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: Am avut până în 2012. 
Dl. Oniga Ioan: Propun să analizam mai profund situaţia cu 
Sometra. Reţelele de apă s-au făcut în oraş? 
Dl. primar: Da dar încă nu s-au branşat. 
Dl. Comiza Cornel: Nu putem lua staţia de la Sometra. 
Dl. primar: Serviciul Public avea datorii şi era plătit de Consiliul 
Local. Am început să disciplinăm populaţia, am plătit datoriile. 
Serviciul Public a cumpărat apa fără nici o datorie. Sometra a 
continuat să o epureze. De mult timp Sometra nu a mai reparat nici o 
conductă. Apele Romane ne dau apa, Consiliul Local şi Serviciul 
Public doresc să preia staţiile. 
Dl. Taifas Tudor: 40% nu plătesc apa, aveţi idee câte apartamente nu 
au apometre? 
Dl. Pop Coriolan Dorin: Dar au contract. 
Dl. primar: Am câştigat în instanţă, la staţia de epurare nu  mai sunt 
datorii, când primim toţi banii terminam lucrarea. Trebuie să aprobe 
Ministerul şi vom începe lucrările. Staţia va fi mutata deoarece podul 
de la Târnăvioara nu s-a reparat. Curtea de conturi a spus că plata 
staţiei de epurare este neconformă, suntem în instanţă cu raportul. 
 
Punctul nr.  2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din 
HCL Copşa Mică nr. 13/2015 
 
Doamna Czika Elena, consilier resurse umane, 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 reducerea impozitului 
pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de 
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe 
cheltuiala proprie pentru creşterea performantei energetice 
 
Dl. Oniga Ioan, consilier local, iniţiator, prezintă proiectul de 
hotărâre. 
Dl. Pop Viorel: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil, însă 
am propus ca reducerea sa fie de 45% pe 8 ani. 
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Dl. Oniga Ioan: E foarte bine să fie scutiţi de la impozit, dacă 
respectă legea. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Impozitul pe clădiri? 
Dl. secretar: Da. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de 
lucru local şi aprobarea Planului de acţiune privind incluziunea 
minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, la nivelul oraşului 
Copşa Mică 
 
Dl. Cristea Dan, consilier, 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 preluare dreptului de 
administrare asupra bunurilor mobile-echipamente de 
precolectare a deşeurilor, achiziţionate în cadrul proiectului 
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Sibiu” 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 6. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de 
fundamentare al Deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii 
activităţii de operare a staţiei de compostare Târnava 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 7. Proiect de hotărâre privind avizare Documentaţiei 
de atribuire a gestiunii activităţii de operare a staţiei de 
compostare Târnava 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 
doua locuinţe construite din fondurile statului, în baza 
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Decretului – lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de 
închiriere 
 
Dl. secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 9.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna aprilie 2015 
 
Dl. Comiza Cornel:  Îl propun pe domnul Moldovan Vlăduţ. 
 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
  
Dl. Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR 

CIUCĂ Marius                      ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu Publicul 

MATEI Iuliana  

 


