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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28 februarie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 27/2022 a primarului oraşului Copşa Mică. 

Constat că sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Moldovan Vlăduţ şi  

Comiza Cornel. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi prin 

postare pe pagina de internet. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din  ianuarie 2022. 

 Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adaugă spre aprobare 

un proiect de hotărâre. Proiectele de hotărâre au avizul comisiilor de specialitate. Se supune la vot ordinea de 

zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi.  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru anul şcolar 

2022-2023 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile statului, în 

baza decretului lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, domnul Feher Raul-Gratian 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară de utilităţi publice pentru Serviciul de transport public local prin curse regulate 

“NORD TRANS”. 

 

Dl Mátéfi Rezső: Avem aşa ceva? 

Dl Secretar General: Ce anume? 

Dl Mátéfi Rezső: Curse regulate? 

Dl Secretar General: O să se facă, s-a adoptat anul trecut o hotărâre prin care am dat acordul de principiu 

pentru a face parte din asociaţia cu Mediaşul şi localităţile din jur, să înfiinţeze un operator de transport 

comun. Deocamdată suntem la faza de asociaţie şi aceasta e cotizaţia pe care trebuie să o plătim asociaţiei, 

care va face mai târziu demersurile să organizeze operatorul sub formă de societate comercială la fel cum e 

ECOSAL în domeniul salubrităţii. Aşa o să fie în domeniul transportului, un operator regional. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi o să aparţină de o primărie? 

Dl Secretar General: Nu, toate primăriile o sa aibă acţiuni acolo, bineînţeles, preponderenţă o sa aibă 

Mediaşul. 

Dl Mărginean Mircea: În momentul în care se va înfiinţa o Societate Comercială, va fi exact tipul după 

ECOSAL şi Apa Târnavei Mari unde probabil vor fi acţionari Mediaş, Dumbrăveni şi Copşa Mică. În funcţie 

de nr. de locuitori aşa vor fi şi acţiunile şi Consiliul Judeţean 1%. 

Dl Secretar General: O să delegăm gestiunea atunci direct, nu mai facem licitaţie, că permite legea, exact 

cum s-a făcut şi la ECOSAL şi o să fie operator o societate comercială formată din  U.A.T-urile din jurul 

Mediaşului. 

Dl Mărginean Mircea: Presupun că va fi un preţ limitat. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Eu am fost la această şedinţă şi am hotărât toţi de comun acord să punem un 

leu de locuitor pentru că nu e normal să pui la fel, noi cu Mediaşul sau cu altă localitate. Banii să fie folosiţi 

pentru promovare, consultanţă, studii, pentru a se putea obţine fonduri europene pe viitor, în cazul în care 

vom reuşi să facem o Societate pe acţiuni în acest domeniu. 

Dl Mărginean Mircea: Cam aşa e în toate asociaţiile, 1 leu pentru locuitor, indiferent că e la nivel zonal sau 

judeţean. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 pentru 

acoperirea golului de casă la Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri (Dl 

Pop Florentin şi dl Mátéfi Rezső). 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Copşa Mică prin înfiinţarea a două funcţii publice de 

execuţie. 

 

Dl Pop Florentin: De unde provin şi din ce cauză trebuie funcţiile acelea? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: A.N.F.P. ne obligă să transformăm în funcţii publice de execuţie, adică să fie 

funcţionari publici. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi se dă şi concurs? 

Dl Secretar General: Concurs, sigur. 

Dl Mátéfi Rezső: Pănă acum nu s-au dat, e obligatoriu? 

Dl Secretar General: Cum să nu se dea? 

Dl Mátéfi Rezső: Nu s-au dat, de ani de zile. 

Dl Secretar General: S-au dat. Nu putem angaja fără concurs. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi nu v-a dat A.N.F.P.-ul când au fost în control? 

Dl Secretar General: Nu au zis că nu am făcut concurs. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar ce a zis? 

Dl Secretar General: La cine vă referiţi? 

Dl Mátéfi Rezső: Toate posturile. 

Dl Secretar General: Acum vreţi să ziceţi că la toate posturile au fost angajări fără concurs? 

Dl Mátéfi Rezső: Nu, toate posturile, ce s-au făcut din consilieri principali în consilieri …… 

Dl Secretar General: Acolo e altceva, e promovare nu angajare. 

Dl Mátéfi Rezső: Da şi promovare şi sefii, toţi au fost puşi în funcţii tot fără concurs. 

Dl Secretar General: Şefii erau cu delegare, nu a fost numire. Acum vorbim de înfiinţare funcţii publice, se 

va da concurs şi poate să vină oricine din afară care îndeplineşte condiţiile. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, asta zic. 

Dl Secretar General: Se va face, se poate urmări pe internet. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei 

romilor 2022-2024, parte a Strategiei Integrate de Dezvoltare Locală a Oraşului Copşa Mică 2022-

2027 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

Dl Mátéfi Rezső: Pentru masă, ziceaţi ceva. 

Dl Secretar General: Hrana elevilor, 703 mii lei. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu se mai dă hrană de nu ştiu când. 

Dl Secretar General: Este licitaţie în curs, o să fie. 

Dl Mátéfi Rezső: De ce nu s-a dat pănă acum? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Licitaţia pentru anul trecut s-a făcut pănă în luna decembrie, inclusiv, s-au 

terminat fondurile, s-a predat gestiunea şi urma ca Guvernul să revină cu o sumă pentru reluarea licitaţiei. 

Guvernul a revenit cu o sumă acum, nu poţi cumpăra nimic dacă nu ai bani. Banii au venit acum, o să reluăm 

licitaţia, o să vină o firmă, care câştigă şi o să redistribuim mâncarea în şcoli pănă în luna decembrie, 

inclusiv. Se va repeta în cazul în care Guvernul ne permite şi ne disponibilizează sumă pentru treaba asta. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar când se face treaba asta, puteţi pune nişte condiţii. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Caietul de sarcini vine, ştiu ce problemă aveţi cu sandvişul, nu sunt foarte 

mulţumit de el dar l-am cântărit, eu, Alina, Cristea, de o sută de ori şi respectă reţeta din caietul de sarcini 

transmis de Guvern. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu este făcut cum trebuie, nu este făcut de un bucătar. Dacă îţi dă un sandviş cu şniţel, 

şnitelul nu trebuie să fie gros cât degetul dacă sunt 30 gr., bate-l subţire. Vorbim despre copiii noştrii, să nu 

ne batem joc. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Din punct de vedere al cantităţii respectă exact caietul de sarcini, dar din 

păcate arată cum arată. Nu ştiu dacă reuşesc, nu vreau să promit dar o să vorbesc cu firma şi încerc să 

reglementez problema aceasta, nu sunt acolo când face şniţelul. 
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Dl Mátéfi Rezső: Da, dar atunci trebuie refuzat, atunci adu o pâine, o bucată de pâine, are 20 gr. sau 50 gr. 

cât zice şi bagi în el ceva şi bate cu ce zice caietul de sarcini. Eu zic că o mâncare trebuie să fie şi aspectuasă 

şi gustoasă. Domnule trebuie să impunem, astăzi ai venit, l-ai găsit, trebuie să îl trimiti înapoi. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Sunt de acord, am încercat să rezolv problema asta şi nu am reuşit anul 

trecut. 

Dl Mátéfi Rezső: Sunt bani aruncaţi fiindcă copiii se bat cu ele. Ne batem joc de banii noştrii, de fapt. Că nu 

putem impune fimei respective. Spui data viitoare facem în aşa fel să nu câştigi licitaţia. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: E greu. 

Dl Mátéfi Rezső: O să îi faceţi nişte reclamaţii. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Am vorbit dar nu am reuşit să o scoatem la capăt. 

Dl Mátéfi Rezső: Că dacă nu adunăm câţiva părinţi, luăm ăla şi îl împachetz, fac pachet şi îl trimit 

ministrului învăţământului, care dă banii şi poze în curtea şcolii cu sandvişurile aruncate, să vedem dacă vă 

convine să aruncaţi banii, adică banii noştri, trebuie să facem ceva. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Vrem să avem rezultate. 

Dl Mátéfi Rezső: Exact, că de aceea dăm mâncarea, că mulţi duc lipsă de mâncare şi ar fi păcat. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință pentru luna martie 2022 

 

Dna Benicky Camelia: Propun pe domnul Butuc Titi-Nicu. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

Dna Benicky Camelia: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                              Secretar general 

Benicky Camelia                                                                                          Şerban Dorin 

 

 

 

 

 


