
1 

 

PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 mai 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.199 /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 21 aprilie 2015. Procesul verbal este aprobat cu 
unanimitate de voturi. Supun spre aprobare procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 8 mai 2015.  

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul doamnei  Monoranu Mirela, preşedinte de 
şedinţă. 

Doamna Monoranu Mirela prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Punctul nr. 1. Informare privind activitatea delegaţiei oraşului 
Copşa Mică în Franţa, în perioada 25 aprilie - 3 mai 2015 
 
Prezintă domnul Comiza Cornel, viceprimar. 
Dl. Kis Tibor: Salut efortul depus pentru ca acest schimb de 
experienţă să fie posibil. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei 
pentru activităţile din componenţa serviciului de salubrizare 
delegate către SC ECO-SAL SA Mediaş, în baza contractului de 
delegare nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009 
 
Dl. secretar  prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: 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. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la 
SC ECO-SAL SA Mediaş pe anul 2014 şi stabilirea modului de 
repartizare a profitului net obţinut de către societate în anul 
2014 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
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Dl. Kis Tibor: 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.4 . Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna iunie 2015 
 
D-na. Monoranu Mirela: Propun preşedinte pe domnul Apetrei Liviu. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi 
  
 
 
D-na Monoranu Mirela:  Declar şedinţă închisă. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR 

MONORANU Mirela                         ŞERBAN Dorin 

 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 


