
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 29 martie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar General: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 58/2022 a primarului oraşului Copşa 

Mică. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Publicitatea şedinţei s-a făcut 

prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet. Supun spre 

aprobare procesele verbale ale şedinţelor anterioare. Dacă aveţi ceva de obiectat. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, nu s-a trecut ce s-a discutat în şedinţă. 

Dl Secretar General: În ce şedinţă? 

Dl Mátéfi Rezső: În şedinţa de data trecută. 

Dl Secretar General: A fost o discuţie înaintea şedinţei. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu a fost o discuţie. 

Dl Secretar General: Mai mult nu am de zis. 

Dl Mátéfi Rezső: Nici eu, nu suntem de acord. 

Dl Secretar General: Supunem la vot procesele verbale. 

Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de  28 februarie este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 februarie este aprobat cu 10 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (dl Mátéfi Rezső, dl Secelean Nicolae) şi 3 abţineri (dna Muzsnai Melinda, dl Pop Iosif Florentin, 

dl Costea Cristian). Pe ordinea de zi se mai adaugă spre aprobare un proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării oraşului Copşa Mică prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru 

serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la  programul de finanţare I.1.1 

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local.   

 Se supune la vot ordinea de zi. Proiectele de hotărâre au avizul comisiilor de specialitate. Ordinea de 

zi este votată cu unanimitate de voturi.  

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. Copşa Mică nr.1/2022 privind aprobarea 

utilizării excedentului bugetar al anului 2020 pentru acoperirea deficitului şi a golului de casă 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 

2022 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

nr.12/2022, aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Copşa Mică prin transformarea a două funcţii contractuale în funcţii publice de 

execuţie şi modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărire Comunală 

 

Dl Pop Florentin: Îl revocăm? 

Dl Secretar General: Am apreciat că e mai bine aşa. Data trecută am spus să înfiinţăm 2 funcţii şi acum le-

am transformat direct. Între timp doamna Le Page şi-a dat demisia iar doamna Băcilă să fie în preaviz dacă 

poate ocupa postul, dacă nu îi încetează contractul. 

Dl Pop Florentin: Nu înţeleg, finalitatea nu era aceeaşi? 

Dl Secretar General: Ba da, dar e mai bine aşa, că avem mai devreme rezolvată problema. 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 

oraşul Copşa Mică 

 

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

 



6. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Mediaş-Zonă 

Metropolitană” 

 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercutării votului 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere (dl 

Mátéfi Rezső). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică prin Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse 

regulate ”NORD TRANS”,  la  programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C10- Fondul Local 

 

Dl Mátéfi Rezső: Acele autobuze, spuneai că Copşa va primi două, o să meargă pe extern sau o să fie local? 

Dl Deaconu Adrian: Va trebui să discutaţi programul, cum va funcţiona. 

Dl Mátéfi Rezső: Ar fi unul pe local. 

Dl Deaconu Adrian: Eu bănuiesc că da, dacă sunt două pentru zona asta. 

Dl Mátéfi Rezső: Unul să deservească extern şi ar trebui şi unul local. 

Dl Deaconu Adrian: Nu ştiu, astea sunt chesti tehnice care se vor discuta la momentul respectiv. 

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

 

 

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2022 

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Propun pe domnul Comiza Cornel. 

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

 

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                               Secretar General 

Butuc Titi-Nicu                                                                                           Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 


