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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 25 mai 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 123/2021 a primarului oraşului 

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

domnii Comiza Cornel şi Taifas Tudor. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 

oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet a oraşului Copşa Mică. Supun spre 

aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din 27 aprilie 2021.  

 Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Proiectele de hotărâri sunt avizate de 

comisiile de specialitate. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de 

voturi. 

 

Dl Gyorffy Iosif: Propun, dacă se poate ca domnul Comiza Cornel să fie online. 

Dl Mátéfi Rezső: De ce să fie online? Fiindcă s-a propus la un moment dat ca şedinţele să fie 

online şi nu s-a vrut. 

Dl Gyorffy Iosif: Şedinţa se va desfăşura cu prezenţa a 13 consilieri. 

 

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

anul 2021 

 

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

abţineri (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel). 

 

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

 

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

abţineri (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel). 

 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a patru 

imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică, strada 1 Decembrie şi strada 

Aleea Salcâmilor 

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Care sunt terenurile? 

Dl Tăpălagă Nicolae: Este vorba de nişte alei şi spaţii verzi. 

Dl Secretar general: Multe terenuri din intravilanul oraşului Copşa Mică sunt înscrise în cartea 

funciară având proprietar Statul Român. Acum atestăm şi întabulăm aceste terenuri în domeniul 

privat al oraşului, urmând ca la final să adoptăm o hotărâre cu toate aceste terenuri pe care să le 

întabulăm în domeniul public. Acestea sunt terenuri din jurul blocurilor, alei, spaţii verzi, nu sunt 

terenuri private ale oamenilor. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei activităţilor culturale, sociale şi sportive din 

anul 2021 

 

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

voturi împotrivă (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel). 

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2021 

 

Dl Gyorffy Iosif: Îl propun pe domnul dl Mátéfi Rezső. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Dl Gyorffy Iosif: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

Gyorffy Iosif                                              Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


