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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 24 iunie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.206 /2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii consilieri 
Ciucă Marius, Baciu Ioan şi Oniga Ioan. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre 
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 27.05.2014. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Taifas Tudor, 
preşedinte de şedinţă. 

Dl. Taifas Tudor  prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. secretar  propune pe ordinea de zi a şedinţei încă trei proiecte, 
referitoare la sistemul de apă şi canalizare. 
Dl. Moldovan Vlăduţ 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 aprobarea participării 
oraşului Copşa Mică la concursul pentru buna gospodărire a 
comunelor şi oraşelor din judeţul Sibiu 
 
Dl. secretar 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 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  studiului de 
fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Sistem zonal de alimentare cu apa şi 
canalizare ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi 
localităţile limitrofe – Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, 
Motiş, Târnava” 
 
 
Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Viorel: Comisia de buget – finanţe a acordat aviz favorabil. 
Dl. Toderici Ioan: Şi când e termenul de finalizare? 
Dl. Deaconu Adrian: În ianuarie 2016, apă şi canalizare la fiecare 
locuinţă. 
D-na Monoranu Mirela: Ne puteţi spune şi preţul? 
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Dl. Deaconu Adrian: 4 lei/mc 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia 
proiectului “Sistem zonal de alimentare cu apa şi canalizare 
ape uzate menajere în oraşul Copşa Mică şi localităţile limitrofe – 
Axente Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava” a 
terenurilor din domeniul public sau privat al oraşului Copşa Mică 
pentru construcţia noilor investiţii aferente proiectului 
 
Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea preţului 
unic pentru serviciul de alimentare cu apa şi canalizare ape uzate 
perceput de către Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari 
S.A. începând cu data preluării  investiţiei “Sistem zonal de 
alimentare cu apa şi canalizare ape uzate menajere în oraşul 
Copşa Mică şi localităţile limitrofe – Axente Sever, Agârbiciu, 
Valea Viilor, Motiş, Târnava” şi prestarea efectiva a serviciilor 
 
Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Aceleaşi costuri sunt şi pentru apa potabilă şi 
pentru canalizare, preţurile acestea le întâlniţi peste tot. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna iulie 2014 
 
Dl. Taifas Tudor propune preşedinte de şedinţă pe domnul Ghiorcoş 
Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Diverse 
 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Despre trasarea drumurilor şi semnele 
adiţionale, nu poate face primăria ceva? 
Dl. Deaconu Adrian: Nu suntem administratorul drumului. Există 
studii aprobate. 
Dl. Kis Tibor: Luna viitoare în şedinţă aş vrea să convocăm poliţia 
locală şi SMURD să ne prezinte un raport de activitate. 
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Dl. Ghiorcoş Ioan: Vreau să ştiu cine a hotărât să pună containerele 
de gunoi în drum. Este loc în altă parte să le pună. Este păcat să 
rămână acolo pentru că oraşul este foarte frumos. 
Dl. Viceprimar: Am studiat această problemă şi o vom rezolva. 
 
 
 
Dl. Taifas Tudor:  Declar şedinţa închisă. 
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