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PROCES VERBAL 
al edin ei ordinare din data de 21 decembrie 2012 a  

Consiliului Local al ora ului Cop a Mic

   
Dl. secretar: edin a a fost convocat prin Dispozi ia nr. 351/2012 a primarului ora ului Cop a 
Mic . Constat c sunt prezen i 15 consilieri din 15, deci edin a este statutar . 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 noiembrie 2012 i procesul verbal al edin ei extraordinare din 10 
decembrie 2012. 
Procesele verbale sunt aprobate 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 aprobarea vânz rii a ase locuin e construite din 
fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, c tre titularii contractelor de închiriere 
Doamna Szekely, referent,  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 3. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin . 
Dl. Pop Viorel: Propun pre edinte de edin a pentru urm toarele trei luni pe domnul Ciuc  Marius.  

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

     

SECRETAR 

Viorel POP                       Dorin ERBAN   

Întocmit  
Consilier Rel. Cu Publicul 
Iuliana Matei    


