
PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 27 octombrie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia 
nr.399/2015 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 29 septembrie 
2015. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul doamnei Blaga Elena, preşedinte de 
şedinţă. 

D-na Blaga Elena  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 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
D-na Rusu Fabiola: E vorba de salarii sau de cheltuieli de 
întreţinere? 
D-na Suciu Silvia: De salarii. 
Dl. Ghiorcos Ioan: Salariile profesorilor nu vin de la Ministerul 
Învăţământului? 
D-na Suciu Silvia: De la Ministerul de Finanţe. 
D-na Rusu Fabiola: Se rezolva situatia asta ? 
D-na Suciu Silvia: Da. 
Dl. Oniga Ioan: Dacă este legal din punct de vedere contabil, 
votez pentru. 
 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată 
cu unanimitate de voturi 
 
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind modificarea 
cuantumului normei de hrană pentru poliţiştii locali 
 
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. 
 
 



Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2015 
 
Dl. Comiza Cornel: O propun pe doamna Monoranu Mirela. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată 
cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr.4. Diverse 
 
Dl. primar: O să fac o informare despre loturile de teren de la 
ieşirea din Copşa Mică înspre Mediaş pe care le-am vândut la 
licitaţie. A fost o postare cum că se vinde pământul. A cumpărat 
cu caietul de sarcini, nu poate vinde. Sunt 2 loturi, amândouă au 
fost cumpărate cu caiet de sarcini în 2009 şi 2010. În momentul 
în care nu se respectă caietul de sarcini, îl luăm înapoi. Singurul 
lucru care nu s-a făcut este staţia de epurare proprie. Nu poate 
să facă deoarece conducta de apa nu trece încă pe acolo. Puteţi 
cere caietul de sarcini. Caietul de sarcini s-a îndeplinit. Dacă vreţi 
mergem în instanţă, dar sunt şanse mari să pierdem.  
 
D-na Blaga Elena:  Declar şedinţa închisă. 
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