
This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 

hash value to your admin for the original file.

4706c72ce73462c258ca605eaa1a5c6f29e5ce27eb4acfa71efa02f058c385d7

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page. 



 

1

 
PROCES VERBAL 

din 22 iunie 2012 la sedinta de constituire a 
Consiliului Local al orasului Copsa Mica    

Sedinta este deschisa de catre domnul Mircea Cretu - subprefect. 
Dl. Subprefect: Imi revine onoarea ca in aceasta zi sa particip la sedinta de constituire a Consiliului 
Local al orasului Copsa Mica. Doresc sa felicit si sa multumesc pentru activitatea vechiului 
Consiliu Local pentru rezultatele pe care le-a avut. In temeiul Ordinului Prefectului nr. 270/2012 a 
fost convocata sedinta de constituire a Consiliului Local al orasului Copsa Mica, ca urmare a 
alegerilor care au avut loc in data de 10 iunie 2012.  

Prezinta ordinea de zi. 
1. Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare a consiliului local;  
2. Proiect de hotarare privind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor alesi;  
3. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate;  
4. Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local;  
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;  
6. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului;  
7. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.   

Invit decanul de varsta pentru a prelua conducerea sedintei, asistat de cei mai tineri 
consilieri locali. Va doresc succes!  

Sedinta de constituire este condusa de domnul Taifas Tudor, asistat de doamna Rusu Fabiola 
si domnul Danea Marius. 
Dl. Taifas: Conform legii imi revine sarcina de a conduce prima sedinta a Consiliului Local al 
orasului Copsa Mica, asa  cum a rezultat in urma alegerilor din 10 iunie 2012. La aceasta sedinta 
sunt prezenti 15 consilieri din 15. Supun la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este aprobata in unanimitate.  

Punctul nr.1 Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local 
Dl. Taifas: Este necesar sa se aleaga prin vot deschis o comisie de validare formata din 3-5 
consilieri. Propun ca numarul membrilor comisiei de validare sa fie 3. Cine este pentru aprobarea 
acestui numar? 
Consiliul aproba in unanimitate ca din comisia de validare sa faca parte 3 membri. 
Dl. Taifas: Propun pe domnii Pop Viorel, din partea PNL, Kis Tibor, din partea UDMR si pe Baciu 
Ioan, din partea PDL. 
Se supune la vot fiecare membru in parte, toti trei fiind alesi cu unanimiate de voturi. 
Dl. Taifas: Rog pe domnul secretar sa dea citire proiectului de hotarare. 
Dl. Secretar da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Taifas: Supun aprobarii proiectul de hotarare. 
Hotararea nr. 1 este aprobata cu unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 2. Proiect de hotarare privind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor 
locali 
Dl Secretar: Comisia de validare a ales presedinte pe domnul Pop Viorel. 
Dl. Taifas: Rog presedintele comisiei de validare sa citeasca procesul verbal. 
Dl. Pop Viorel da citire procesului verbal de validare in care arata ca au fost respectate conditiile de 
alegere a consilierilor, nu sunt cazuri de incompabilitate. 
Dl. Taifas: In urma procesului verbal prezentat de domnul Pop Viorel, vom trece la validarea 
consilierilor locali care se va face in ordinea alfabetica prin vot deschis. Persoana in cauza nu va 
vota. Propun validarea in functia de consilier local a domnului Baciu Ioan. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Baciu Ioan nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a doamnei Bardas Mariana. 
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Propunerea este aprobata in unanimitate. Doamna Bardas Mariana nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a doamnei Blaga Elena. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Doamna Blaga Elena nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Ciuca Marius. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Ciuca Marius nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Comiza Cornel. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Comiza Cornel nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Danea Marius. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Danea Marius nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Kis Tibor. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Kis Tibor nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Mardari Vasile. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Mardari Vasile nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Moldovan Vladut. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Moldovan Vladut nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a doamnei Monoran Mirela. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Doamna Monoran Mirela nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Oniga Ioan. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Oniga Ioan nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Pop Viorel. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Pop Viorel nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a doamnei Rusu Fabiola. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Doamna Rusu Fabiola nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Taifas Tudor. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Taifas Tudor nu a votat. 
Dl. Taifas: Propun validarea in functia de consilier local a domnului Toderici Ioan. 
Propunerea este aprobata in unanimitate. Domnul Toderici nu a votat. 
Domnul Secretar da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Taifas: Pupun aprobarii proiectul de hotarare. 
Hotararea nr. 2 este aprobata cu unanimitate de voturi.  

Punctul nr. 3. Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate 
Dl. Taifas : Secretarul orasului Copsa Mica de citire juramantului, dupa care, consilierii validati, in 
ordine alfabetica pun mana stanga pe Constitutie si pronunta cuvantul jur , dupa care se semneaza 
juramantul de credinta, pe doua formulare speciale.  

Punctul nr. 4. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Local.  
Dl. Taifas: Constat ca juramantul a fost depus de catre toti consilierii, in acest sens supunand 
aprobarii dumneavoastra Hotararea nr.3. 
Domnul Secretar da citire proiectului de hotarare. 
Dl. Taifas: Supun aprobarii proiectul de hotarare. Hotararea nr. 3 este aprobata in unanimitate. 
Declar constituit Consiliul Local al orasului Copsa Mica. Doresc sa va felicit si va doresc sanatate, 
succes in activitate si sa faceti tot ceea ce trebuie pentru binele orasului Copsa Mica.  

Punctul nr. 5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
Dl. Taifas: Va rog sa faceti propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta. 
Dl. Pop Viorel: Propun ca presedinte de sedinta  sa fie domnul Kis Tibor. 
Dl. Taifas: Supun la vot propunerea facuta de catre domnul Pop Viorel. 
Hotararea nr. 4 este aprobata in unanimitate. 
Dl. Taifas: il rog pe domnul Kis Tibor sa preia conducerea sedintei.     
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Punctul nr. 6. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului. 
Dl. Kis: Pentru alegerea viceprimarului se pot face propuneri de catre oricare dintre consilieri. Va 
rog sa faceti propuneri pentru viitorul viceprimar. 
Dl. Ciuca Marius: Il propun ca viceprimar pe domnul Comiza Cornel, deoarece a demonstrat in 
cele doua mandate ca este un bun gospodar, intelept, intelegator si a indeplinit cu sfintenie cele 
doua mandate de viceprimar. 
Dl. Oniga Ioan: Il propun ca viceprimar pe domnul Baciu Ioan, deoarece este tanar si va face fata 
cu succes in functia de viceprimar. 
Dl. Kis: Se procedeaza la votul secret exercitat de fiecare consilier in parte in cabina special 
amenajata. 
Se trece la votul secret. 
Presedintele comisiei de validare invita comisia sa numere voturile si sa prezinte rezultatul votarii. 
Dl. Pop Viorel de citire rezultatului votului. Domnul Comiza Cornel a primit 10 voturi, domnul 
Baciu Ioan a primit 5 voturi.  
Dl. Kis: Ca urmare a votului dumneavoastra a fost ales in functia de viceprimar al orasului Copsa 
Mica domnul Comiza Cornel, astfel fiind adoptata Hotararea nr. 5.  

Punctul nr.7. Proiect de hoatarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii 
de activitate. 
Dl. Kis: Va rog sa faceti propuneri in acest sens. 
Dl. Pop: Propun urmatoarea componenta: 
Comisia A pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert: 

1. Pop Viorel - USL; 
2. Ciuca Marius - USL; 
3. Monoran Mirela - USL; 
4. Danea Marius - PDL; 
5. Kis Tibor - UDMR; 

Comisia B pentru invatamant, sanatate, cultura, protectia sociala, activitati sportive si de agrement: 
1. Comiza Cornel - USL; 
2. Rusu Fabiola - USL; 
3. Moldovan Vladut - USL; 
4. Blaga Elena - PDL; 
5. Oniga Ioan - PP-DD; 

Comisia C pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordini si a linistii publice, a 
drepturilor cetatenilor si protectia mediului: 

1. Taifas Tudor - USL; 
2. Mardari Vasile - USL; 
3. Bardas Mariana - USL; 
4. Baciu Ioan - PDL; 
5. Toderici Ioan - PP-DD; 

Dl. Kis: supun aprobarii proiectul de hotarare. 
Hotararea nr. 6 este aprobata in unanimitate.  

Dl. Kis: declar sedinta inchisa.  

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        SECRETAR 
             Kis Tibor                                                                            Serban Dorin    

Intocmit, 
Consilier Relatii cu Publicul 
Matei Iuliana 


