
 
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 24 februarie  2009 a Consiliului Local al 
oraşului Copşa Mică 

 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 145/2009 a primarului oraşului 
Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. 
Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun 

spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din 27.01.2009.  
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi.  
D-l secretar: Dau cuvântul domnului consilier Zeler Ştefan. 
D-l Zeler Ştefan: Declar şedinţa ordinară a Consiliului Local Copşa Mică deschisă.  
 
Punctul 1. Proiect de hotarâre privind utilizarea fondului de rulment. 

Prezintă informarea doamna Suciu Silvia Contabil Şef. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de 
voturi. 
 
Punctul 2. Proiect de hotarâre privind completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECONORD SIBIU” 
Prezintă informarea domnul Primar Mihalache Daniel Tudor. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciului de 
Salubrizare pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I. ECONORD 
SIBIU 
Prezintă informarea domnul Primar Mihalache Daniel Tudor. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de Sarcini şi a Regulamentului 
Serviciului Public de Salubrizare furnizat pe raza unităţilor administrativ teritoriale 
membre ale A.D.I. ECONORD SIBIU 

Prezintă informarea domnul Primar Mihalache Daniel Tudor. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea politicii tarifare în cadrul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ECONORD SIBIU 

Prezintă domnul Mircea Mărginean, şef SPGC. 
Domnul consilier Baciu Ioan: Cine a stabilit modalitatea?  
Dl. Primar: Până să ajungem în faza asta, avem de patru ani asistenţă din partea 
olandezilor. S-a ajuns la concluzia că cea mai bună e o firmă a comunităţilor. S-au luat 
hotărâri pentru îmbunătăţirea sistemului. Sunt ingineri care fac facultatea de “gunoi”. Ei 
vă spun cu o mică marjă de eroare cât gunoi se produce. Preţul este unitar pe toată 

asociaţia, cu o singură diferenţă, a frecvenţei transportului; în funcţie de câte ori se ridică 
gunoiul. 
D-l Mircea Mărginean, şef SPGC: Nu se poate cântări gunoiul. În mare, ştiu cât produce 
fiecare om. Există cantităţi care sunt controlate. Populaţia plăteşte la metru cub, iar 
Primăria va plăti transportul la tonă. Depozitarea se face tot la tonă. 
Dl Primar: Preselecţia cade în sarcina administratiei, dar asta peste câţiva ani. 



E o chestie de pionierat. Trebuie să învăţăm. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării(dezlipirii) unui teren 
din extravilanul oraşului Copşa Mică, înscris în Cartea funciară cu nr. 1602 N Copşa 
Mică, nr. cadastral 158, parcela 562, aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între oraşul 
Copşa Mică şi domnul Hansa Constantin jr. şi însuşirea rapoartelor de evaluare a 
terenurilor 

 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Punctul 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
spaţiilor publicitare ataşate staţiilor de autobuz amplasate pe teritoriul oraşului Copşa 
Mică  
Domnul Primar: Staţiile de autobuz au două panouri. E păcat să stea neutilizate. Le vom 
scoate la licitaţie. 
Dl. Kis Tibor: Nu se poate folosi ca panou de afişaj al Primăriei? 
Dl. Primar: Se poate face numai cu un tip de colant transparent. A fost şi dorinţa noastră 
dar, din păcate nu se pretează. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la transportul public local de 
călători din oraşul Copşa Mică 
Dl Primar : Tariful pentru locuitori este acelaşi ca în trecut. Pentru copii vrem să facem 
abonament. Să fie un sprijin al Consiliului Local pentru învăţământ. 
Dl. Taifas Tudor: Ce se întâmplă în vacanţe când copiii nu mai circulă? Nu o să fie 

pierderi? 
Dl. Primar: O să fie pierderi, dar nu putem desfiinţa acum transportul public local. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
D-l Zeler : Declar şedinţa închisă. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 
Ştefan ZELER                               Dorin ŞERBAN 
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secretar or. Dorin ŞERBAN 

 


