
PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 7 aprilie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

 

Dl Secretar General: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 65/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 

domnul Pop Florentin şi doamna Muzsnai Melinda. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 

sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet. Pe ordinea de zi se mai 

adaugă spre aprobare un proiect de hotărâre, privind aprobarea remuneraţiei zilierilor.  

 Proiectele de hotărâre au avizul comisiilor de specialitate. Supunem la vot ordinea de zi. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării agendei activitatilor culturale, 

sociale şi sportive din anul 2022 

 

Dl Mátéfi Rezső: 15 mii, pentru ce sunt? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Evenimentul se numeşte primirea delegaţiei din Republica 

Moldova, inaugurarea Piaţetei Ştefan Vodă şi dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare. Cei 15 mii de 

lei, nu ştiu dacă în totalitate, nu ştiu dacă avem nevoie de toată suma, aşa am estimat noi, vor fi 

folosiţi la cazarea delegaţiei din Moldova, masa, respectiv agapa de după evenimentul de dezvelire 

a statuii, s-ar putea să reuşim să aducem şi o formaţei să cânte, să destindă un pic atmosfera. 

Dl Mátéfi Rezső:  Unde o să fie cazaţi? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Deocamdată nu am reuşit să facem rezervări. Am avut nişte discuţii, 

doi dintre ei, respectiv primarul şi viceprimarul vor fi cazaţi la hotel Binderbubi, iar restul de 13 

membri vor fi cazaţi la cetatea din Axente Sever. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru şi 1 

abţinere (dl Mátéfi Rezső). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului remuneraţiei brute a zilierilor care 

desfăşoară activităţi pentru unitatea administrativ-teritorială Oraşul Copşa Mică 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Noi am avut 15 lei pe oră, pentru remuneraţia zilierilor, fiind 

salariul minim. A apărut o hotărâre de Guvern în luna aprilie în care s-a modificat salariul minim şi 

s-a modificat venitul minim pe oră la 15,27 lei. Noi am calculat cu compartimentul de specialitate, 

să nu fie 15,27 lei, să fie 15,57 lei. Dacă calculam cu 15,27 lei, în fiecare zi zilierul ridica 82,46 lei. 

Am ajuns la o concluzie că 15,57 lei e cel mai bine, din cauză că vor fi plătiţi cu 84 lei, 8 ore 

lucrate, respectiv 1 zi. 

Dl Mátéfi Rezső: Spaţii verzi? Sau la ce? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu, zilierii fac muncă de muncitori necalificaţi, sunt munci care 

trebuie executate. Din păcate la ajutor social avem în jur de 5 persoane, dintre care 4 sunt femei, 

apte de muncă pentru ajutor social, nu ne descurcăm cu ei, trebuie să aducem oameni pe care în 

acest fel îi putem plăti legal. 

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

 

 

Dl Comiza Cornel: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                              Secretar general 

Comiza Cornel                                                                                Şerban Dorin 
 


