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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 octombrie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.410 /2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 11 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte doamna 
Monoranu Mirela, domnul Baciu Ioan, domnul Danea Marius şi 
domnul Pop Viorel. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 30.09.2014 şi procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 09.10.2014. Procesele verbale sunt 
aprobate cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Vă comunic faptul ca domnii Oniga Ioan şi Toderici 
Ioan, consilieri locali aleşi din partea PPDD şi-au exprimat opţiunea 
politică pentru Partidul Conservator, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 55/2014. 

Dl. secretar: În continuare dau cuvântul doamnei consilier Rusu 
Fabiola, preşedinte de şedinţă. 

D-na Rusu Fabiola  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. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Statutului şi Actului constitutive al Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitara ”ECO SIBIU”, modificarea 
contractului de Asociere pentru proiectul “Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu” şi avizarea 
Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activităţii de 
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi delegarea 
operării instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 



2 

 

 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna noiembrie 2014 
 
Dl. Comiza Cornel: Propun pe domnul Ghiorcoş Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
D-na Rusu Fabiola:  Declar şedinţa închisă. 
 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR 

RUSU Fabiola                                  ŞERBAN Dorin 

 

 

Întocmit  

Consilier Relaţii cu publicul 

MATEI Iuliana 

 
 


