
PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 12 noiembrie 2015 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia 
nr.430/2015 a primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt 
prezenţi 11 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 
domnii consilieri Danea Marius, Pop Viorel, Baciu Ioan şi Ciucă 
Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 
Primăriei oraşului Copşa Mică. 

Dl. secretar: Dau cuvântul doamnei Monoranu Mirela, preşedinte 
de şedinţă. 

D-na Monoranu Mirela prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
Dl. Kis Tibor 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. viceprimar: S-a mai discutat în consiliu despre astfel de 
rectificări. 
D-na Suciu Silvia: Acum nu mai putem da noi banii. 
D-na Rusu Fabiola: Banii ajung până la sfârşitul anului? 
D-na Suciu Silvia: Cred că 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. Diverse 
 
Dl. Kis Tibor: Prima problemă 

- lumea întreabă despre indicatoarele trilingve de pe DN 14, 
dacă se mai pun la loc?  

A doua problemă  
- sunt câinii comunitari, în gară sunt mulţi căini. Dacă 

suntem în masură să facem ceva să rezolvam această 
problemă?  

Al treilea lucru 
-  vreau să vă spun, dacă vreţi să donăm ceva pentru 

colindatori. 



Dl. viceprimar: Am avut o discuţie despre câini, am prins 25 de 
câini cu o firmă, pentru anul viitor vom cuprinde în buget o sumă 
mai mare. În ceea ce priveşte indicatoarele, încă nu sunt gata, 
dar se vor pune la loc. 
Dl. Moldovan Vlăduţ: Dacă sunt bani pentru drumuri, se vor 
repara în P-uri şi trotuarele de la bl. 40 şi din colonie? 
Dl. viceprimar: În fiecare an reparăm câte ceva, dacă rămân bani 
sigur că vom repara în toate zonele. 
Dl. Toderici Ioan: Era cuprins să se repare str. Morii, s-a turnat 
doar nişte beton, până acum nu s-a făcut nimic. 
Dl. viceprimar: Cei de la CFR vor repara. 
Dl. Toderici Ioan: În Târnăvioara cine repară? 
Dl. viceprimar: Cei care au făcut lucrarea de canalizare. 
Dl. Toderici Ioan: Cât a costat asfaltul de pe str. Plopilor? 
Dl. viceprimar: Nu ştiu o cifră exactă, puteţi întreba la 
compartimentul de achiziţii. 
Dl. Toderici Ioan: Au fost străzi cuprinse şi nu s-au reparat. 
Dl. viceprimar : Nu au rămas bani, dar se vor repara în viitor. 
 
D-na Monoranu Mirela: Declar şedinţa închisă. 
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