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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 26 august 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 
 Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.258/ 
2014 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnul consilier 
Danea Marius şi doamna consilier Rusu Fabiola. Publicitatea şedinţei 
s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun 
spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 29.07.2014. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Apetrei Liviu, 
preşedinte de şedinţă. 

Dl. Apetrei Liviu prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Baciu 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 Suciu Silvia, contabil şef, 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 pentru realizarea proiectului de investiţii 
“Sistem zonal de alimentare cu apă şi canalizare ape uzate 
menajere în oraşului Copşa Mică şi localităţile  limitrofe – Axente 
Sever, Agârbiciu, Valea Viilor, Motiş, Târnava” 
 
Domnul Deaconu Adrian, consilier la Biroul managementul 
proiectelor prezintă proiectul de hotărâre. 
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 septembrie 2014 
 
Dl. Apetrei Liviu propune preşedinte de şedinţă pe domnul Oniga 
Ioan. Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Diverse 
 
Dl. Baciu Ioan: Referitor la drumuri, dacă o parte din bani ar ajunge 
la reparaţii. 
Dl. Comiza Cornel: Au început lucrările la str. Gura Câmpului şi 
Fântânilor, iar în Târnăvioara se va repara drumul. 
Dl. Baciu Ioan: La cimitir ar trebui să facem nişte plăcuţe de 
atenţionare, încă lumea arunca gunoaiele pe margine.    
Dl. Comiza Cornel: De cimitirele comunale se ocupă primăria, 
celelalte sunt private şi se plătesc taxe. Acum avem mai mult personal 
şi vom face curăţenie de câte ori va fi nevoie. 
Dl. Kis Tibor: Propun, pentru şedinţa următoare să invităm directori 
de şcoli pentru o informare privind activitatea lor, sugestii, propuneri, 
să avem o colaborare mai bună cu şcolile.   
 
Dl. Apetrei Liviu:  Declar şedinţa închisă. 
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