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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 15 decembrie 2014 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.462 /2014 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Danea 
Marius şi Ciucă Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 
sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun spre aprobare procesul 
verbal al şedinţei ordinare din 25 noiembrie 2014. Procesul verbal 
este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului Kis Tibor, preşedinte de 
şedinţă. 

Dl. Kis Tibor prezintă ordinea de zi a şedinţei. 
 
Dl. Taifas Tudor 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. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 
anual al bugetului local 
 
Doamna  Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
D-na. Monoranu Mirela: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz 
favorabil. 
Dl. Oniga Ioan: Este vorba de investiţii pentru piaţă? 
D-na Suciu Silvia: Nu, este vorba de cheltuieli de personal. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
12 voturi pentru şi 1 abţinere (dl. Oniga Ioan). 
 
 
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de 
hrană poliţiştilor locali din cadrul Biroului Poliţia Locală Copşa 
Mică, începând cu data de 01.01.2015 
 
Dl. secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Vreau să vă spun că există norme de hrană până la 
gradul 12. Poliţia Locală se încadrează la nr.6, este vorba de 24 lei/zi, 
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neimpozabili. Nu se acordă daca au concediu fără plata sau concediu 
medical, doar în cazul concediului de odihnă. 
Dl. Kis Tibor: 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. 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, 
Rusneac Elena 
 
Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Kis Tibor: Cu menţiunea că titularul să fie cu taxele plătite. 
Statul, prin primărie, a investit mult în locuinţe şi ar fi bine să se 
cumpere toate. 
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 ianuarie 2015 
 
Dl. Kis Tibor: Propun ca preşedinte pe doamna Blaga Elena. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi 
 
Diverse: 
 
Dl. Oniga Ioan: Poliţia Locală ar trebui să fie mai activă. 
Dl. Kis Tibor: Propun să ne întâlnim cu ei luna viitoare, să ne 
prezinte un raport de activitate. De asemenea comisia să aibă o 
discuţie cu ei mai amănunţit. 
Dl. Oniga Ioan: În P-uri, în faţa magazinelor stau copii şi fac mizerie, 
Poliţia trebuie să găsească masuri de constrângere, trebuie să 
încercam să găsim soluţii. 
Dl. Ghiorcoş Ioan: S-a discutat în comisie cu Poliţia Locală, ei dau 
amenzi, dar nu se plătesc. 
Dl. Oniga Ioan: Amenzile sa fie transformate în muncă. 
Dl. Kis Tibor: Să-i chemăm luna viitoare în şedinţă, să le prezentăm 
aceste aspecte. În luna februarie să vină cu un raport de activitate 
Poliţia Naţională, în luna martie SVSU iar în aprilie şcolile. 
Dl. Taifas Tudor: În P-uri trebuie făcută curăţenie, tăiaţi mărăcinii de 
la blocuri. 
Dl. Toderici Ioan: În Târnăvioara, lângă plantaţie se aruncă gunoi, 
arată ca o groapă de gunoi, miroase urât, ar trebui să se ia măsuri, să 
se cureţe, să nu se mai arunce gunoiul acolo. 
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Dl. Kis Tibor: Vreau să vă reamintesc că există o acţiune de colectare 
a deşeurilor electrocasnice. 
Dl. Oniga Ioan: Se poate propune o hotărâre de consiliu pentru 
reducerea impozitului persoanelor care şi-au izolat termic locuinţa şi 
deţin certificat energetic? 
Dl. secretar: Dacă legea prevede o astfel de reducere, aveţi dreptul să 
iniţiaţi un proiect de hotărâre. 
 
 
 
Dl. Kis Tibor:  Declar şedinţă închisă. 
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