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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 24 mai 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 91/2022 a primarului oraşului 

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

domnul Moldovan Vlăduţ. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului 

Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet. Supun spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

ordinare din data de 26.04.2022 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 13.05.2022. 

 Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi.  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 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. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţelor nerambursabile 

din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit de 

interes general 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la Programul 

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: 

staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi 

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Ce staţii? 

Dl Deaconu Adrian: De încărcare maşini electrice, cu finanţare din partea A.F.M. Nu e eligibil 

branşamentul de la transformator pănă la staţie, se plăteşte de către primărie. 

Dl Muntean Vasile: S-au stabilit punctele unde se vor pune? 

Dl Deaconu Adrian: În mare s-au stabilit, sper să mai putem modifica, dacă se aprobă proiectul, 

pentrru că nu sunt mulţumit de valoarea cheltuielilor neeligibile a branşamentelor. Este distanţa 

destul de mare între transformator şi locul de amplasament a staţiilor. 

Dl Gyorffy Iosif: Şi câte maşini pot alimenta simultan într-o staţie? 

Dl Deaconu Adrian: Este vorba de 5 staţii, fiecare cu 2 puncte de încărcare, pot alimenta 2 maşini, 

una pe încărcare rapidă, una pe încărcare lentă. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a două clădiri la 

Liceul Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, precum şi 

a participării oraşului Copşa Mică la programul de finanţare din cadrul Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă Componenta 10-Fondul local I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăţii serviciile publice prestate la nivelul unităţiilor administrative-

teritoriale 
 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna iunie 2022 

 

Dl Costea Cristian: Propun pe domnul Gyorffy Iosif. 

 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 


