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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 iulie 2014 

a Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 247/2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii consilieri 
Ciucă Marius, Toderici Ioan şi Comiza Cornel. Publicitatea şedinţei s-
a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun 
spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 24.06.2014. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Ghiorcoş Ioan, 
preşedinte de şedinţă. 

Dl. Ghiorcoş Ioan  prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Ghiorcoş 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 
 
Doamna  Băcilă Ana, contabil, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Pop Viorel: Comisia de buget – finanţe a acordat aviz favorabil. 
Dl. Kis Tibor: La unul din aspectele pe care le-am auzit, cu privire la 
banii alocaţi pentru remedierea unui apartament, aş vrea la diverse 
să discutăm mai amplu despre acest subiect. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Raport de activitate al Poliţiei locale Copşa Mică 
pentru semestrul I 2014 
  
Domnul Buhazi Alin, şeful Biroului Poliţia locală, prezintă raportul de 
activitate. 
Dl. Kis Tibor: În comparaţie cu anul trecut,  faţă de raportul de 
activitate ce aveţi să ne adresaţi? 
Dl. Buhazi Alin: Greutăţi eu zic că nu am avut, faţă de anul trecut 
cred că cetăţenii s-au mai civilizat, dar totuşi sancţiunile sunt mai 
multe. A fost o perioada când acţiunile Poliţiei locale s-au desfăşurat 
doar cu trei oameni, unul a demisionat, ceilalţi fiind în concediu. De 
la 1 iunie avem un coleg nou. Am încercat să facem faţă tuturor 
solicitărilor, oamenii încep să ne solicite mai mult, din toamnă sper să 
asigur schimbul 2 cu doi oameni. Eu zic că ne-am făcut treaba bine. 
Dl. Kis Tibor: Câţi angajaţi poate să aibă Poliţia locală? 
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Dl. secretar: Şase. 
Dl. Kis Tibor: Actualmente câţi sunteţi? 
Dl. Buhazi Alin: Cinci. 
Dl. Kis Tibor: Există posibilitatea să mai angajaţi unul? 
Dl. Buhazi Alin: Da, în septembrie. 
Dl. Kis Tibor: În afara lipsei de personal ce greutăţi mai aveţi? 
Dl. Buhazi Alin: Nu au fost greutăţi. 
Dl. Kis Tibor: Aş avea o sugestie, vă rog, vă propun, la următoarele 
alegeri să puneţi în aplicare toate hotărârile existente, să vegheaţi 
asupra bunei desfăşurări a alegerilor. 
Dl. Buhazi Alin: În legătură cu alegerile, pe noi, Poliţia locală, legea 
ne cam ţine legaţi, numai cei de la Poliţia naţională au voie să 
sancţioneze, în afară de afişajele stradale. 
Dl. Kis Tibor: Eu nu pot decât să salut buna intenţie şi rezultatele 
pozitive. Dacă aveţi probleme, puteţi veni oricând, vă stăm la 
dispoziţie. Vă felicit. 
Dl. Taifas Tibor: Vreau să vă spun că Poliţia locală a avut o acţiune 
în P-uri cu copiii, au făcut curăţenie la blocuri, trebuie să facă toţi 
locatarii pentru că ei nu păstrează curăţenia. 
Dl. Buhazi Alin: Poliţia locală împreună cu copiii din oraş au o 
acţiune o data pe lună, cu acordul părinţilor, curăţenie în P-uri si str. 
Laborator. Noi încercăm să-i învăţam să păstreze curăţenia. 
Rezultatele nu sunt foarte mari dar se vad. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Mai este o problemă, sunt prea puţine 
tomberoane la unele blocuri.  
Dl. Buhazi Alin: Am discutat despre această problemă cu domnul 
Mărginean şi se va rezolva. 
 
Punctul nr. 3. Raport de activitate al SVSU Copşa Mică pentru 
semestrul I 2014 
 
Dl. Vasiu Dan, şeful SVSU, prezintă raportul de activitate. 
Dl. Vasiu Dan: O problemă ar fi dotarea SVSU, avem nevoie de o 
autospecială pentru a ne desfăşura activitatea mai bine. Poate putem 
face o asociere cu localităţile apropiate sau, să primim  prin donaţie o 
autospecială. La SMURD activitatea se desfăşoară în condiţii normale. 
Personalul este nemulţumit de venituri şi din această cauză din 13 
angajaţi 5 sunt plecaţi. Cu toate astea reuşim să acoperim cu brio 
toate solicitările. Voluntarii ne ajută foarte mult. 
Dl. Kis Tibor: Referitor la salariile angajaţilor SMURD, nu exista nici 
o posibilitate de a fi mărite? 
Dl. secretar: Se acordă anumite sporuri, dar salariile de bază sunt 
mici.  
Dl. Kis Tibor: Felicit activitatea SVSU, indiferent de probleme vă 
stăm la dispoziţie. 
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Dl. Ghiorcoş Ioan: Va mulţumesc pentru activitatea depusă. 
 
Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna septembrie 2014 
 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Îl propun pe domnul Apetrei Liviu. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 5. Diverse 
 
Dl. Oniga Ioan: Una din probleme este apa din zona P-uri. Să se 
studieze posibilitatea racordării la reţeaua oraşului. De ce nu se trece 
la noul sistem de alimentare? 
Dl. Baciu Ioan: Aceeaşi problemă e şi în alte zone ale oraşului. 
Dl. Oniga Ioan: Cât mai durează? 
Dl. secretar: Domnul Deaconu Adrian va prezentat situaţia în 
şedinţele trecute. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Aşa e făcută instalaţia. 
Dl. secretar: Proiectul a început în 2006, acum încercăm să accesăm 
fonduri europene, ministerul nu ne mai finanţează. 
Dl. Kis Tibor: Referitor la alocarea unor bani pentru reparaţia unui 
apartament din fondul locativ, aş dori să ne fie prezentată situaţia în 
şedinţa următoare. Efortul pentru finalizarea acestor apartamente 
ANL a fost mare. Să ştim ce măsuri s-au luat şi se vor lua pentru a 
evita asemenea situaţii. 
Dl. secretar: Domnul Tapalagă  va prezenta situaţia locuinţelor din 
fondul locativ. 
D-na Rusu Fabiola: S-a încheiat al şaptelea sezon al centrului de 
vacanţă, am avut 92 de copii înscrişi, mulţumesc colegilor prezenţi 
pentru ajutorul acordat. 
 
Dl. Ghiorcoş Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  SECRETAR 

GHIORCOŞ Ioan                          ŞERBAN Dorin 
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