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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2015 a 

 Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.492 /2015 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc doamna 
Monoranu Mirela şi domnul Danea Marius. Publicitatea şedinţei s-a 
făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică.  Supun 
spre aprobare procesul verbal al şedinţei ordinare din 24 noiembrie 
2015. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dl. secretar: Dau cuvântul domnului 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. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Toderici Ioan: Solicit ca în viitor să fie prezentate Consiliului 
Local toate informaţiile referitoare la lucrări, respectiv costul 
estimativ, cine efectuează lucrarea, unde merg banii, pe ce se 
cheltuiesc. Deci, să se dea o socoteala pentru fiecare obiectiv. Spre 
exemplu nu s-a pus problema înfiinţării unui parc.  
Dl. Oniga Ioan: Da, sunt de acord. Trebuie sa fim informaţi ce s-a 
executat cu banii alocaţi. 
Dl. Kis Tibor: Da, este un lucru foarte bun sa ne informăm. Şi în 
comisia de specialitate o să fim mai bine informaţi. Ar trebui să facem 
o remaniere în comisie, domnul Baciu Ioan în locul domnului Danea 
Marius. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi 
 
Punctul nr.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anilor 2014 şi 2015 
 
Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
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Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind avizarea 
”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 
activităţii de operare a staţiei de compostare Tîrnava” 
 
Dl. Secretar 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 prelungirea valabilităţii 
Planului urbanistic general şi a Regulamentului local de urbanism 
pentru oraşul Copşa Mică, aprobate prin H.C.L. nr. 4/25.01.2000 
 
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 alegerea preşedintelui 
de şedinţă pentru luna ianuarie  2016 
 
Dl. Oniga Ioan: Îl propun pe domnul Toderici Ioan. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl. Oniga Ioan: Vă urez multă sănătate, sărbători fericite şi la mulţi 
ani. 
Dl. Oniga Ioan:  Declar şedinţa închisă. 
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