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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 29 septembrie 2015 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.335 /2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Danea 
Marius şi Kis Tibor. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 25 august 2015. Procesul verbal a fost 
aprobat  cu unanimitate de voturi. 

Dl. Ghiorcos Ioan propune diverse. 

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

Dl. Toderici Ioan 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 rectificarea bugetului 
local 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
D-na Monoranu Mirela: Cine a sponsorizat plantarea pomilor? 
D-na Suciu Silvia: De la Petrom, s-a făcut un proiect. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: La ce se referă nomenclatorul stradal? 
D-na Suciu Silvia: La tăbliţele stradale cu denumirea străzii şi 
numărul de casă. 
Dl. Toderici Ioan: În ce zonă se plantează pomii? 
Dl. Comiza Cornel: Încă nu ştim exact. 
Dl. Toderici Ioan: De unde s-au luat materialele pentru pod? 
Dl. Comiza Cornel: De la Vamilex, toate scandurile sunt noi, nu am 
recuperat nici o scândură, cele vechi au fost donate. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
oraşului Copşa Mică 
 
D-na Czika Elena, consilier resurse umane, prezintă proiectul de 
hotărâre. 
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 actualizării 
Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare, 
prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009 
 
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 aprobarea 
Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de 
salubrizare pentru 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 octombrie 2015 
 
Dl. Toderici Ioan: Propun preşedinte pe doamna Blaga Elena. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 6. Diverse 
 
Dl. Toderici Ioan: Se pot face angajări temporare la primărie pentru 
persoanele care mai au putin pana la pensie? 
Dl. secretar: Nu, nu există o lege care să prevadă acest lucru. 
Dl. Toderici Ioan: Întrebam doar dacă exista o cale să-i putem ajuta. 
D-na Monoranu Mirela: S-a reparat drumul către cimitirul din sat? 
Dl. Comiza Cornel: Da, se pune piatră. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Ştiţi când va fi gata magazinul? 
Dl. Comiza Cornel: Credem că până la iarnă. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: Referitor la terenul de la iesire din oraş înspre 
Mediaş, am avut o promisiune pentru realizarea unor investiţii. 
Dl. Taifas Tudor: Da, pe acel teren a zis că se face şi aerodrom. 
Dl. Ghiorcos Ioan şi dl. Taifas Tudor îl invită la următoarea şedinţă 
ordinară pe domnul primar Mihalache Daniel Tudor pentru a se 
discuta aspectele referitoare la aceste suprafeţe de teren. 
 
Dl. Toderici Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
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