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PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 13 mai 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 88/2022, a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 

domnul Pop Florentin. Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

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

anul 2022 

 

Dl Mátéfi Rezső: La telefon, plata telefonului? 

Dl Secretar general: Da. 

Dl Mátéfi Rezső: S-a scumpit? 

Dl Secretar general: Probabil că da. 

Dl Mátéfi Rezső: Euro nu a crescut. 

Dl Gyorffy Iosif: Eu am primit mesaj că s-a mărit abonamentul. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dl Mátéfi Rezső). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată sau vânzarea la licitaţie a 

autoturismului Mercedes Benz Vito 111 CDI , aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa 

Mică 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Să o putem vinde avem nevoie de două negaţii de la două instituţii 

publice. 

Dl Moldovan Vlăduţ: La primării se vinde? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan:  Poate să fie şcoală, orice instituţie publică. Pentru noi maşina e o 

cheltuială, nu e utilă, maşina e veche. 

Dl Secretar general: Preţul de pornire la licitaţie e de 3.500 euro. 

Dl Mátéfi Rezső: E echipată? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: E goală. 

Dl Butuc Titi-Nicu: De donat, o putem dona undeva în zonă, un spital? 

Dl Secretar general: Noi la primării cred că o să încercăm, spitalul nu cred că o va lua. Nici 

primăriile nu cred, trebuie să facem procedura aceasta. Trebuie negaţii că nu o vrea nimeni şi apoi o 

vindem, probabil o să o vindem. 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă nu se prezintă la licitaţie tot scade preţul? 

Dl Secretar general: Da. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dezvoltarea serviciului de transport 

public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a cheltuielilor aferente proiectului, 

precum şi a participării oraşului Copşa Mică în parteneriat la programul de finaţare I.1.1 

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

în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10-Fondul Local şi a 

acordului de parteneriat 

 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă proiectul merge fiecare separat pe localităţi. 

Dl Secretar general: Asta o să facă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi firma care se va 

forma. 
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Dl Mátéfi Rezső: De exemplu, noi, să zicem, poate că nu câştigăm proiectul acesta, sau câştigăm noi 

şi nu câştigă Mediaşul. 

Dl Secretar general: Nu, se câştigă tot sau deloc. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Actualizare PUG în format GIS în 

oraşul Copşa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului 

Copşa Mică la programul de finanţare din cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă Componenta 10 – Fondul local, Investiţia I.1.4 - Transpunerea prevederilor 

documentaţiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii de informaţii care 

fundamentează deciziile 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a 3 clădiri 

publice din UAT Copşa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi a participării 

Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului Național de Redresare şi 

Reziliență Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale 

 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii TIC în 

oraşul Copşa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Oraşului 

Copşa Mică la programul de finanțare I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) - 

dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice 

şi întreprinderi (100% Digital Tag) în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență, 

Componenta C10- Fondul Local 

 

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

 

Dl Costea Cristian: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                               Secretar general 

Costea Cristian                                                                                Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 


