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PROCES VERBAL 
al edin ei ordinare din data de 31 octombrie 2012 a  

Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

   
Dl. secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 276/2012 a primarului ora ului Cop a 
Mic . Constat c sunt prezen i 13 consilieri din 15, deci edin a este statutar . Lipsesc domnii 
consilieri Baciu Ioan si 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 27 septembrie 
2012, proces verbal care a fost prezentat în mapele consilierilor. 
Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi 
Dl. secretar: Dau cuvântul domnului consilier Pop Viorel, pre edinte de edin . 
Dl. Pop Viorel anun  ordinea de zi a edin ei, care este aprobat  cu unanimitate de voturi.  

Punctul 1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului. 
Doamna Suciu Silvia, contabil ef, prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. Pop Viorel: Comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Punctul 2. Proiect de hot râre privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 
2013. 
Domnul Boariu Precup, consilier ITL,  prezint  proiectul de hot râre. 
D-na Blaga Elena: Pentru persoane fizice  e o majorare  de 15%? 
Dl. Boariu Precup: Valorile de referin  pe care le avem in aceasta hot râre sunt majorate cu 15% 
fa  de Hot rârea Guvernului din anul 2009 cu aplicabilitate începând cu anul 2010. Atunci s-a 
stabilit un nivel minim de impozite, asta înseamn  ca noi in fiecare an am ad ugat cate 5% .  
Dl. Kis Tibor: Majorarea asta de 5%  e undeva egal  cu rata infla iei.  
Dl. Boariu Precup: Exact. 
Dl. Pop Viorel:  Comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Punctul 3. Proiect de hot râre privind atribuirea denumirii Gheorghe Mu an pentru sala 
de sport a ora ului Cop a Mic , amplasat

 

în str. oseaua Sibiului, nr. 55 A.  

Dl. secretar prezint  proiectul de hot râre. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi.  

Dl. Pop Viorel: declar edin a închis .  

PRE EDINTE DE EDIN
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