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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.224 /2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Danea 
Marius, Baciu Ioan şi Apetrei Liviu. Publicitatea şedinţei s-a făcut 
prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre 
aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din luna mai 2015. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Având în vedere că preşedintele de şedinţă ales pentru luna iunie 
2015 lipseşte, vă rog să alegeţi un preşedinte pentru această şedinţă. 

Dl. Taifas Tudor: Îl propun pe domnul Kis Tibor. 

Domnul consilier Kis Tibor este ales, cu unanimitate de voturi, 
preşedinte de şedinţă pentru şedinţa ordinară din data de 30 iunie. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Kis Tibor, preşedinte de 
şedinţă. 

Dl. Kis Tibor prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Oniga Ioan 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 
local 
 
Doamna Czika Elena 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. 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului 
de activităţi culturale ce se vor desfăşura în semestrul al II-lea 
din anul 2015 
 
Dl. primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: În luna august are loc întâlnirea maghiarilor, este un 
eveniment cultural. Mulţumesc pentru sprijinul acordat la refacerea 
parcului comemorativ. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 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, domnul 
Ciobanu Victor 

 
Dl. secretar 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 concesionarea 
echipamentelor de precolectare 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. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna iulie 2015 
 
Dl. Kis Tibor: Propun preşedinte pe doamna Monoranu Mirela. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
Punctul nr. 6. Diverse 
 
Dl. Oniga Ioan: Aş avea o propunere, dacă s-ar schimba culoarea 
coşurilor de gunoi, personal mi se pare o culoare care respinge. 
Dl. primar: Aşa le-am cumpărat şi le-am vopsit la fel, este mai ieftin, 
e greu să schimbi culoarea dar pe viitor o să le vopsim altfel. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Va reamintesc de lampa de la bloc dacă se va 
monta. 
Dl. primar: Va mai dura puţin, am făcut proiectul, va fi la fel cu 
celelalte. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Când se va construi magazinul? 
Dl. primar: Mai sunt ceva probleme cadastrale de rezolvat dar, până 
la iarnă se va construi. 
Dl. Moldovan Vladuţ: Containerele de gunoi vor rămâne pe drum? 
Dl. primar: Sunt mai uşor de colectat, se vede că sunt pentru deşeuri 
selective.  
Dl. Kis Tibor: Salut iniţiatorul festivalului luminii, a fost ceva 
extraordinar, un eveniment cu un impact deosebit de bun, oameni 
care au fost în trecere au spus că a fost foarte frumos. Vă felicit. 
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Dl. primar: A costat 2.500 euro, 2.000 a fost o sponsorizare şi cu 500 
am contribuit noi.  
 
 
Dl Kis Tibor:  Declar şedinţa închisă. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR 

KIS Tibor                               ŞERBAN Dorin 
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