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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 31 august 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 178/2021 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. 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 27 iulie 2021. Procesul verbal 

este aprobat cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adaugă două proiecte de hotărâre. 

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

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 2021 

 

Dl Mátéfi Rezső: Ziceaţi de str. Rafinăriei şi Forjei cu suplimentări, ce înseamnă acele 

suplimentări? 

Dna Suciu Silvia: Dacă aţi reţinut alocarea iniţială, se suplimentează din cauza scumpirii 

materialelor. 

Dl Mátéfi Rezső: Se fac lucrări acum acolo? 

Dna Suciu Silvia: Se vor face dacă suplimentăm, nu am putut să ne angajăm să facem contractul 

pănă când nu am avut aprobare. 

Dl Mátéfi Rezső: De acolo s-au recuperat 1 miliard opt sute, a fost Curtea de Conturi şi au zis că 

sunt lucrările care s-au plătit şi nu s-au executat, cu acei bani ce s-a întâmplat? 

Dna Suciu Silvia: Anul trecut s-a dat socoteală pentru ei, au făcut obiectul unei rectificări anul 

trecut. Dacă doriţi amănunte ne putem întâlni în altă şedinţă sau veniţi la mine la birou pentru 

elucidare pentru că nu vă pot da date exacte acum. 

Dl Mátéfi Rezső: Era vorba de încă 60 mii lei care se vor recupera după. 

Dna Suciu Silvia: Dacă îmi aduc aminte era vorba de penalităţile de întârziere care au mers în 

contul de venituri. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Cel mai bine e să mergi la doamna Suciu să te interesezi. 

Dna Suciu Silvia: Nu putem vorbi dacă nu am cifrele, dar vă putem da relaţiile exact. Situaţia s-a 

încheiat anul trecut. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci acum cu banii aceştia se fac lucrări anul acesta? 

Dna Suciu Silvia: Da, anul acesta. Dacă nu toţi s-au repartizat au trecut în excedent. Se regăsesc în 

excedent de unde luăm acum şi ne folosim de ei. Numai pentru investiţii se pot folosi, au fost nişte 

bani cheltuiţi pentru investiţii, recuperaţi, nu se pot folosi în altă parte. Dacă nu s-au cheltuit atunci 

au fost relocaţi în anul următor. Cifre exacte vă dau din birou. 

Dl Baciu Ioan: Despre ce grădiniţă este vorba? 

Dna Suciu Silvia: Grădiniţa nr.1. 

Dl Deaconu Adrian: La grădiniţa de aici este o alee, acolo se va deschide o fabrică, vor veni cu 

tiruri. Oamenii au cerut să punem un strat de asfalt. În faţa grădiniţei se va asfalta parcarea. Este 

vorba de 10-15 m de alee şi parcarea din faţă. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Dacă tot vin cu tiruri de ce nu asfaltează în spate? 

Dl Deaconu Adrian: Se face drumul acela, încă 400 m, nu locuieşte nimeni. În cartier de exemplu 

sunt oameni care locuiesc şi nu au drumul asfaltat. O să propunem să interzică accesul tirurilor pe 

zona aceea şi să facem doar pe zona asta. 

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

 

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

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării unei locuinţe construite din fondurile 

statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere. 

  

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii oraşului Copşa Mică la Programul 

privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice 

cu destinaţie de unităţi de învăţământ si a cheltuielilor legate de proiectul "Eicientizare 

energetică Şcoala Gimnazială nr.1 – Copşa Mică” – faza Documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţie 

 

Dl Mátéfi Rezső: Când începe? 

Dl Deaconu Adrian: Astăzi era termenul de începere, între timp s-a dat un comunicat şi s-a amânat 

pentru 15 septembrie. În 15 septembrie, dacă nu se amână iar, vom depune proiectul. În primele 

două luni vor intra în evaluare, în noiembrie vom şti dacă câştigăm sau nu proiectul. 

Dl Pop Florentin: Care e valoarea cheltuielilor neeligibile? 

Dl Deaconu Adrian: 14% din valoare. 

Dl Pop Florentin: Dacă avem bani. 

Dl Deaconu Adrian:  În fiecare an am încercat prin adrese la Consiliul Judeţean şi în cazul podului 

şi cazul proiectului cu fonduri europene, ne-au aprobat nişte sume prin care am acoperit cheltuielile 

din proiect. 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă merită, în Copşa sat se restrâng clasele. 

Dl Deaconu Adrian: Clădirea aceea e proprietatea oraşului. Presupunem că se ia decizia să realoce 

elevii la Şcoala nr.3, rămâne o clădire a oraşului în care putem face un azil de bătrâni sau orice 

altceva. Rămâne o clădire renovată, cu toate utilităţile. Sunt nişte bani care vin şi nu îi dăm de la noi 

în totalitate. 

Dl Mátéfi Rezső: 1 milion sunt bani mulţi pentru oraş. 

Dl Baciu Ioan: Sunt, dar având lucrarea pe rol sunt şanse mari să primim de la Consiliul Judeţean 

bani. 

Dl Pop Florentin: Şi dacă nu primim? Logic, depui proiectul, îţi asumi nişte cheltuieli neeligibile, 

1 milion şi ceva în cazul acesta, câştigi proiectul, vine partea de cofinanţare şi tu nu ai partea ta de 

finanţare, ce faci în situaţia aceea? 

Dl Deaconu Adrian: Noi ne asumăm prin votul dumneavoastră faptul că vom pune banii. În 

momentul în care va veni execuţia bugetului pe anul 2022-2023, va trebui avută în vedere 

chestiunea aceasta. Noi o să avem în vedere faptul că o să se restrângă cheltuielile din altă parte sau 

va creşte bugetul şi vor veni banii de la Consiliul Judeţean, undeva se va găsi o soluţie. Nu e 

neapărat dacă semnezi contractul să şi faci lucrarea, poţi să renunţi pe parcurs. 

Dl Pop Florentin: Dar nu pierzi atunci finanţarea europeană? 

Dl Deaconu Adrian: Ba da, o pierzi. Oricum dacă nu punem banii, se pierde.  În momentul în care 

nu punem banii aceştia, nu are rost să punem proiectul. Te obligă prin proiect să pui 10% partea ta. 

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

 

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

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Îl propun pe domnul Munteanu Vasile. 

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

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă                                          Secretar general 

Moldovan Vlăduţ                                                 Şerban Dorin 


