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PROCES VERBAL 

al edin ei ordinare din data de 28 august 2012 a 
Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

  
Dl. Secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 221/2012 a primarului ora ului Cop a 
Mic . Constat c sunt prezen i 14 consilieri din 15, deci edin a este statutar . Lipse te domnul 
consilier Danea Marius. 
Publicitatea edin ei s-a f cut prin afi are la sediul Prim riei ora ului Cop a Mic . Supun spre 
aprobare procesul verbal al edin ei ordinare din 31 iulie 2012, proces verbal care a fost prezentat în 
mapele consilierilor. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi 
Supun spre aprobare procesul verbal al edin ei extraordinare din 06.07.2012. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. Secretar: Dau cuvântul domnului consilier Kis Tibor. 
Dl. Kis Tibor, pre edinte de edin a, anun a ordinea de zi. 
Dl. Secretar: Se propune pe ordinea zi înc

 

un punct, proiectul de hot râre privind aprobarea 
modific rii Organigramei i a Statului de func ii ale SMURD Cop a Mic . 
În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobat cu unanimitate de voturi.  

Punctul 1. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii unor tarife pentru activit ile 
din componen a serviciului de salubrizare pe anul 2012. 
Dl. Secretar  prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. Kis Tibor: Îl avem ca reprezentant  pe domnul primar i chiar dac

 

suntem sau nu de acord 
exist  un consiliu majoritar care are ultimul cuvânt. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Punctul 2. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii prin licita ie public

 

deschis

 

a 
unui teren din domeniul privat al ora ului Cop a Mic , înscris în Cartea funciara nr. 100405, 
nr. Cadastral 100405, în suprafa  de 3800 m.p. 
Domnul Secretar prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. Kis Tibor: Ar trebui sa ne bucure faptul ca un agent economic este interesat sa î i extind

 

afacerea. 
Dl. Mardari Vasile: Cum se va folosi terenul? 
Dl. Viceprimar: Din cate tim noi, se va amenaja un spa iu pentru cai. 
Dl. Toderici Ioan:  Din cate tiu eu, aceste spatii se fac la 500 de metri de localitate. 
Dl. Viceprimar: Locul este la o distanta de 500 de metri de localitate. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Punctul 3. Proiect de hot râre privind aprobarea criteriilor i punctajul pentru repartizarea 
locuin elor din fondul locativ al ora ului Cop a Mic . 
Doamna Szekely Matild, consilier fond locativ, prezint  proiectul de hot râre. 
D-na. Monoranu Mirela: În momentul în care se d

 

o locuin

  

ar trebui s

 

se in

 

cont i de 
vechile datorii la apa, gunoi, chirie. 
Dl. Pop Viorel: Oricum cei care au mai avut o locuin a în chirie i nu si-au pl tit chiria, nu mai 
primesc alta. La fel i cei care mai au o alta proprietate. 
Dl. Mardari Vasile: Ar trebui s  se fac  ceva cu cei care au datorii mari. 
Dl. Viceprimar: Nu repartizam o locuin  unei persoane care are datorii. 
D-na. Szekely Matild: Cei care nu î i pl tesc chiria pentru o perioada mai mare de trei luni vor fi 
da i în judecat

 

i evacua i. 
Dl. Baciu Ioan: Din comisia de repartizare a locuin elor fac parte i consilieri locali? 
D-na. Szekely Matilda: Da, sunt trei consilieri care fac parte din comisie: d-na. Monoranu Mirela, 
dl. Comiza Cornel i dl. Mardari Vasile. 
Dl. Baciu Ioan: Se anun a în edin a de consiliu repartizarea locuin elor? 
D-na. Szekely Matild: Nu, repartizarea se afi eaz  la avizierele ora ului. 
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Punctul 4. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Organigramei i a Statului de 
func ii ale SMURD Cop a Mic . 
Dl. Secretar prezint  proiectul de hot râre.  

Dl. Kis Tibor: Ar trebui s

 
c utam resurse financiare pentru cei de la SMURD, deoarece  au salarii 

foarte mici, luând în considerare ce responsabilitate au ace tia. 
Dl. Viceprimar: Noi avem o colaborare cu localit ile limitrofe, Axente Sever,  eica Mare, eica 
Mic , Mic sasa, Târnava, Valea Viilor, care contribuie cu sume de bani pentru Serviciul SMURD. 
Dl. Kis Tibor: O sa fie problema când o s

 

plece din cauza salariilor mici i nu sunt de condamnat 
dac

 

fac acest lucru. Ar trebui sa g sim o modalitate legal sa îi ajutam. În alta ordine de idei, 
propun ca la urm toarea edin  ordinar  s  ne fie prezentat un raport de al SMURD pe anul 2012. 
Dl. Toderici Ioan: Propun ca în urm toarea edin a ordinara atât Poli ia Locala, cât i Poli ia 
Na ional

 

s  prezinte un raport de activitate.  
Raportul Poli iei Locale sa cuprind

 

urm toarele:  

 

sesiz ri pe num rul de urgen  112; 

 

sesiz ri pe telefonul poli iei locale; 

 

reclama ii înregistrate i câte dintre acestea au fost rezolvate; 

 

r spunsuri petent comunicate; 

 

reclama ii declinate; 

 

patrul ri efectuate pe timp de zi i noapte; 

 

infrac iuni depistate flagrant; 

 

infrac iuni sesizate de cet eni; 

 

program de lucru. 
Dl. Taifas Tudor: Propun ca la urm toarea edin a s

 

ni se prezinte num rul  amenzilor 
contraven ionale date de c tre Poli ia Local  pe anul 2012 i cate au fost încasate dintre acestea. 
Dl. Baciu Ioan: S  se aduc  un raport de activitate pentru fiecare poli ist local în parte. 
Dl. Secretar: O s  aduc la cuno tin a domnului primar, care va dispune referitor la cele solicitate de 
dumneavoastr , iar pentru Poli ia Na ional

 

o s

 

transmit o invita ie scris

 

pentru edin a ordinar 
din luna octombrie.  

Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Dl.Kis Tibor: Declar edin a închisa.  

PRE EDINTE DE EDIN
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