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PROCES VERBAL 
al edin ei ordinare din data de 27 noiembrie 2012 a 

Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

  
Dl. secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 321/2012 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 Cornel Comiza. 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 octombrie 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 nr. 1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului local. 
Doamna Suciu Silvia, contabil ef, prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. Pop Viorel: Comisia a acordat aviz favorabil. 
D-na. Rusu Fabiola: În leg tur

 

cu salariile, nu am în eles foarte bine, a i spus c

 

la începutul 
anului s-au primit ni te bani nejustificat oarecum. Am primit o parte din acei bani, dar nu trebuia sa 
mai primim? 
D-na Suciu Silvia: În trei tran e se dau ace ti bani, limita pentru anul acesta e de 50.000 lei. În 
primul trimestru s-au alocat.  
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Punctul nr. 2. Proiect de hot râre privind conferirea titlului de cet ean de onoare domnului Iuliu 
Dom a. 
Dl. Daniel Tudor Mihalache, primar, prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. primar: Continuam cu ideea noastr  de a recompensa oameni în via , aceasta e motiva ia de a-
l recompensa pe domnul Dom a Iuliu. 
D-na Rusu Fabiola: Cum se va face recompensarea? 
Dl. primar: În urm toarea edin  se va înmâna diploma. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Punctul nr. 3. Proiect de hot râre privind completarea inventarului domeniului privat al ora ului 
Cop a Mic

 

prin includerea în domeniul privat al ora ului Cop a Mic

 

a cinci imobile, 
apartamentele din str. 1 Decembrie, bl. P23 ap. 29, ap. 30, bl. P10, ap. 43, ap. 44, ap. 45. 
Dl. Buta Claudiu, referent urbanism, prezint  proiectul de hot râre. 
Dl. primar: Acestea sunt anexele, s-a mers pe numere suplimentare, pentru ca omul s

 

aib

 

o 
adres . 
Dl. Moldovan Vl du : În anexele din P23 în prima scar  st  cineva? 
Dl. primar: Da, sunt chiria i. Acum trecându-le de la stat în domeniul ora ului putem s  le vindem. 
Dl. Danea Marius: În contractele de apartament sunt trecute i anexele? 
Dl. primar: La unele da, aici nu este cazul, sunt f r

 

cote indivize. Unele s-au f cut cu întabulate, 
altele au fost omise. 
Dl. Taifas Tudor: În P10 majoritatea sunt chiria i, deci spa iile acelea comune sunt ocupate,  
Dl. primar: Pentru acestea care sunt ale statului trebuie s

 

se întâmple ceva cu ele, a a intr

 

într-o 
form  de normalitate, de legalitate. 
Proiectul de hot râre este supus la vot i hot rârea este adoptat cu unanimitate de voturi. 

Punctul nr. 4. Privind aprobarea încheierii contului de execu ie a bugetului local al ora ului Cop a 
Mic  pe anul 2011. 
Doamna Suciu Silvia, contabil ef, 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 .   
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