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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.145/2021 a primarului oraşului 

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

Iosif Florentin şi dl Mărgineanu Mircea. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 

Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 

25 mai 2021.  

 Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Domnul Butuc Titi propune diverse. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri (dl Comiza Cornel, dl Tăpălagă Nicolae 

Bogdan, dl Baciu Ioan, dna. Benicky Camelia.)  Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este 

votată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor poziţii din 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin 

H.C.L. nr.17/2021 “privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, 

forma actualizată iulie 2015 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iulie 2021 

 

Dl Mátéfi Rezső: Îl propun pe domnul Mărgineanu Mircea. 

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

 

Diverse: 

Dl Butuc Titi: Vreau să vă spun ceva, să se rezolve problema în P-uri. Drumul care duce sus în P-

uri, când ajungi în faţă la magazine şi intri pe culoarul între P10 şi P18 e plin zi şi noapte de 

oameni, cu bănci, cu scaune. Pe partea către P10 două, trei maşini oprite în partea către scara C, pe 

partea cealaltă sunt iar oprite patru, cinci, şase maşini una după alta, când spală covoare nu ai loc să 

treci. Sâmbătă când am urcat în P-uri, a trebuit să opresc maşina în faţă la scara C de la P10 că era 

plin, au făcut loc, era o femeie cu o fetiţă de vreo 5 ani şi un copil 2 ani, pe o fetiţă a împins-o spre 

P18 iar ea s-a dus spre P10, am plecat de pe loc, fetiţa s-a intors spre maşină, noroc că am apucat să 

trec, acolo e foarte periculos. Încă o problemă pe care toţi şoferii o avem în P-uri, parcările, se 

zgârie maşini, se lovesc maşini. Al doilea aspect tot pe chestia cu maşinile, curba de la şcoală, cât 

de curând se întâmplă ceva. 

Dl Taifas Tudor: Trebuie linie continuă acolo. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Nu trebuie linie continuă, trebuie pusă o oglindă. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Pentru aglomeraţia de oameni de la P10 şi P18, ne-am apucat de un 

parc în spate, am nivelat, am pus piatră, gazon, avem mobilierul de parc comandat, vreo 5.000 euro 

am pus pentru parc, în momentul în care cei de la Sebeş vin cu mobilierul o să torn şi o placă de 

beton să iau şi bară de tenis să o pun în parc. Cu covoarele, am montat două bări de covoare în spate 

şi o placă de beton să poată splăla oamenii covoarele în spatele blocului. Cu maşinile o să vorbesc 

cu Poliţia Locală, să încercăm cu vorbă bună, să îi convingem să parcheze în parcare. Nu doresc să 

dau amendă la nimeni dar dacă nu înţeleg, asta e. 
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Dl Butuc Titi: Domnule Tăpălagă, aseară la ora 17 am chemat SMURD-ul la Serbezan. Am o 

asistentă de la Mediaş care mă ajută cu soţia. Dl. Serbezan a făcut infarct, chiar SMURD-ul nostru a 

venit şi s-a dus asistenta cu soţia lui Serbezan la Mediaş. A stat cu el la urgenţă pănă la 12 noaptea, 

pănă şi-a revenit şi l-a adus acasă cu soţul ei care e şofer. M-a sunat să o ajut să îl ducă în casă. L-

am luat cu soţul doamnei şi l-am dus în casă. Pe partea cealaltă era o maşină parcată, vine poliţia, nu 

avea loc să treacă. Filmează numărul, îl înregistreză. Când ieşim afară, corect, asa e, au zis nişte 

fete, care erau afară că a fost poliţia. Asistenta s-a dus la poliţie, a verificat acte, a pus fiola. A durat 

câteva minute pănă l-am dus în casă şi ne-am întors, nu a durat nici 10 minute. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu vrem să dăm amenzi, trebuie explicat o dată, de două ori şi dacă 

nu se înţelege cu vorbă bună, vor fi amendaţi. 

Dl Butuc Titi: Poliţia trece încontinuu, să  o zic şi pe aia dreaptă acum, când a fost treaba cu 

măştile, în faţă la vechea cofetărie, era plin de oameni, fără măşti, pe mine dacă m-au văzut că am 

iesit din casă pănă la tomberon, au zis să imi pun masca, poliţia. Hai să fim corecţi. De asta v-am 

cerut şi în petiţia care am făcut-o, printre altele atât poliţia de stat cât şi poliţia locală să trecă mai 

des să facă ordine, stau cu banca în drum, pe trotuar în faţa blocului, cu copii mici. 

 

Dl Mátéfi Rezső: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR GENERAL 

Mátéfi Rezső                                                Şerban Dorin 

 

 

 

 


