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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 21 aprilie 2015 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 167/2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte domnul Danea 
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei ordinare  din 31 martie 2015. Procesul verbal este aprobat cu 
unanimitate de voturi. 
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Moldovan Vlăduţ, 
preşedinte de şedinţă. 
Dl. Moldovan Vlăduţ aduce la cunoştinţă ordinea de zi, care se 
supune la vot şi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
  
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării 
unei delegaţii în Franţa, în perioada 25 aprilie – 3 mai 2015 
 
Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Taifas Tudor: Îmi puteţi spune despre ce e vorba? 
Dl. primar: Oraşul Copşa Mică este înfrăţit cu o  localitate din 
Franţa, L’Hermitage de 25 ani. Este un schimb de experienţă. Anul 
trecut au fost la noi şi acum delegaţia noastră va pleca în Franţa. 
Dl. Pop Viorel: Comisia de buget – finanţe a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Ce înseamnă diurna pentru deplasarea în Franţa? 
D-na Suciu Silvia: Este vorba de 35 euro pe zi, iar banii se virează pe 
card. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
13 voturi pentru şi o abţinere – dl. Oniga Ioan. 
 
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei 
locuinţe construite din fondurile statului, în baza Decretului – 
lege nr. 61/1990, către titularul contractului de închiriere, 
doamna Czari Paraschiva 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr.  4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna mai 2015 
 
Dl. Comiza Cornel: O propun pe doamna Monoranu Mirela. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţă închisă. 
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Întocmit  

Consilier Relaţii cu Publicul 

MATEI Iuliana  


