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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 270/2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte doamna 
Monoranu Mirela. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul verbal 
al şedinţei ordinare din  luna iunie 2015. Procesul verbal este aprobat 
cu unanimitate de voturi. Având în vedere că preşedintele de şedinţă 
ales pentru luna iulie 2015 lipseşte, vă rog să alegeţi un preşedinte 
pentru aceasta şedinţă. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Îl propun pe domnul Taifas Tudor. 
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Taifas Tudor, preşedinte de 
şedinţă. 
Dl. Taifas Tudor 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. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componentei Comisiei Comunitare Consultative pentru Protecţia 
Copilului 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea 
componentei  Comisiei locale de ordine publică 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. secretar: Vă rog să mai faceţi o propunere din partea Consiliului 
Local. 
Dl. Taifas Tudor: Propun să facă parte din comisie pe domnul Oniga 
Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna august 2015 
 
Dl. Taifas Tudor: Propun preşedinte pe domnul Oniga Ioan. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl Taifas Tudor:  Declar şedinţa închisă. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR 

TAIFAS Tudor                                     ŞERBAN Dorin 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 
 
 


