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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 mai 2014 

a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.83 /2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte doamna 
consilier Rusu Fabiola. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 29.04.2014. Procesul verbal este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Moldovan Vlăduţ, 
preşedinte de şedinţă. 

Dl. Moldovan Vlăduţ  prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Şerban Dorin propune pe ordinea de zi a şedinţei un proiect de 
hotărâre privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului  de 
Salubrizare furnizat pe raza unităţilor administrativ – teritoriale 
membre ale A.D.I. Econord Sibiu.  
Dl. Kis Tibor propune diverse.  
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
 
Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Viorel: comisia de buget – finanţe a acordat aviz favorabil. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru şi 2 abţineri (dl. Oniga Ioan şi dl. Toderici Ioan). 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la 
HCL nr.46/2013 privind aprobarea delimitării zonelor din oraşul 
Copşa Mică în vederea stabilirii impozitului/taxei pe teren şi 
clădiri 
 
Domnul Boariu Precup prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Viorel: comisia a discutat acest proiect, dat fiind faptul că 
Curtea de conturi, conform legii a demonstrat că nu a fost prea bine 
cum am votat, şi acum trebuie să modificăm. Intenţia a fost bună, din 
partea Consiliului Local. 
Dl. Baciu Ioan: trebuie să rediscutam. 
Dl. Pop Viorel: părerea dumneavoastră, domnule Baciu. 
Dl. Kis Tibor: ceea ce s-a hotărât în Consiliu anul trecut cu privire la 
impozitare, împărţirea pe zone, noi am votat ce trebuia în 2011, deşi 
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componenta Consiliului ar fi fost alta, discuţiile cu siguranţă ar fi fost 
aceleaşi. Doar că atunci am hotărât cu largul interes al Prefecturii şi 
al Consiliului Judeţean, nu am fost induşi în eroare ci prea puţin 
informaţi cu privire la împărţirea pe zone. S-a hotărât că oraşul Copşa 
Mică cu terenuri să facă parte din zona D, neştiind atunci că nu poate 
face parte dintr-o singură zonă decât dacă e zona A, sau A şi B, sau 
A, B, şi C, sau A,B,C şi D. Pentru asta au avut loc discuţiile, eu zic de 
bun augur chiar dacă în contradictoriu, până la urmă am avut un 
rezultat pozitiv. Anul trecut s-a luat o decizie în baza a ceea ce ni s-a 
prezentat. Dacă ni s-au fi prezentat lucrurile astfel atunci ar fi fost 
altfel. 
Dl. Oniga Ioan: ce obiecţii a avut Curtea de conturi? 
Dl. Boariu Precup: imobilele de pe DN 14 trebuie încadrate în altă 
zonă, se impune o delimitare mai clară. 
Dl. Taifas Tudor: discuţia aceasta am avut-o şi anul trecut. 
Dl. Boariu Precup : se impune această modificare, reîncadrarea celor 
doua străzi din zona D în zona C. 
D-na Monoranu Mirela: era vorba de lipsa canalizării nu a rigolelor. 
Dl. Boariu Precup: e vorba de un ansamblu. 
Dl. Kis Tibor: referitor la terenul extravilan, tot terenul extravilan din 
zona Copşa Mică va fi încadrat în zona A, deşi este o anomalie nu este 
o posibilitate de departajare calitativ terenul extravilan.  
Dl. Toderici Ioan: cine a stabilit că tot terenul intră în categoria A? 
Dl. Kis Tibor: legea în vigoare astăzi. 
Dl. Danea Marius: nu poate exista zona B dacă nu este zona A şi 
atunci tot terenul este în zona A pentru că nu se poate delimita. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: ne puteţi spune ce însemnă trecerea în această 
zonă? 
Dl. Boariu Precup: vă dau un exemplu, la o gradină de 1.000 mp de 
la 4.50 lei la 5.70 lei. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Baciu Ioan), 1 abţinere (d-na 
Blaga Elena). 
 
 Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
apartamentării blocului nr.11 din str. Aleea Primăverii, oraşul 
Copşa Mică 
 
Domnul Şerban Dorin 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 aprobarea modificării 
componentei Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă Copşa 
Mică 
 
Domnul Şerban Dorin 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 aprobarea Caietului de 
Sarcini al Serviciului  de Salubrizare furnizat pe raza unităţilor 
administrativ – teritoriale membre ale A.D.I. Econord Sibiu 
 
Domnul Şerban Dorin 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 alegerea preşedintelui 
de şedinţa pentru luna iunie 2014 
 
Dl. Moldovan Vlăduţ: propun pe domnul Taifas Tudor. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Diverse 
 
Dl. Kis Tibor: referitor la alegerile care tocmai s-au încheiat vreau să 
vă supun atenţiei următorul aspect, referitor la campania electorală, 
toţi reprezentanţii partidelor politice am încercat să ajungem la un 
consens cu privire la afişarea pe panourile electorale în locurile 
special amenajate. Deşi s-a discutat acest aspect rezultatul a fost 
dezastruos. Se poate câştiga cu o campanie curată. 
Dl. Comiza Cornel: la un panou electoral au loc pe o parte 8 afişe. La 
următoarele alegeri vor avea toate partidele politice loc pentru afişaj. 
 
Dl. Moldovan Vlăduţ:  Declar şedinţa închisă. 
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