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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 septembrie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 374/2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii consilieri 
Ciucă Marius şi Danea Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin 
afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare 
procesul verbal al şedinţei ordinare din 26.08.2014 şi procesul verbal 
al şedinţei extraordinare din data de 25.09.2014. Procesele verbale 
sunt aprobate cu unanimitate de voturi. 

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

Dl. Oniga  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. Prezentarea Deciziei nr.25/2014 a Camerei de 
Conturi Sibiu, emisă în urma acţiunii de audit financiar pentru 
perioada 01.01.2013 – 31.12.2013 
 
Domnul Drăghiciu Paul prezintă decizia. 
 
Punctul nr. 2. 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. 3. Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietatea 
publică a oraşului Copşa Mică, prin dare în plata, a doua 
apartamente preluate cf. art.175 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala 
 
Domnul  Fluture Adrian, consilier ITL, 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 vânzării unei 
locuinţe construite din fondurile statului, în baza decretului–lege 
nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul 
Feher Raul Graţian 
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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 aprobarea vânzării unei 
locuinţe construite din fondurile statului, în baza decretului–lege 
nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul 
Ruja Traian Cosmin 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 6. 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 
Cercea Mircea Constantin. 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 7. 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 
Şurubariu Dorin Calin 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi 
 
Punctul nr. 8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna octombrie 2014 
 
Dl. Pop Viorel: Propun pe doamna Rusu Fabiola. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 9. Prezentarea raportului privind activitatea Liceului  
Tehnologic “Nicolae Teclu”  
 
Doamna director Berger Lucia prezintă raportul de activitate. 
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Dl. Kis Tibor: Vă felicit, sperăm să ne întâlnim cât mai des. V-am 
invitat aici pentru a ne spune dacă aţi întâmpinat probleme, care este 
colaborarea dumneavoastră cu instituţiile, comitetul de părinţi. 
D-na Berger Lucia: Şcoala noastră are o colaborare foarte bună cu 
toate autorităţile locale, ne desfăşuram activitatea în condiţii foarte 
bune, acest lucru vi se datorează. Va mulţumesc. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Va felicit. La clasa de postliceala nu s-au 
înscris suficiente persoane? 
D-na Berger Lucia: Nu, minim 15 persoane trebuiau pentru a se 
forma o clasa. 
Dl. Oniga Ioan: Cât este taxa? 
D-na Berger Lucia: 100 lei pe luna. 
 
 
 
Dl. Oniga Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
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