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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28 iunie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 136/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 

domnul Secelean Nicolae, domnul Pop Florentin şi doamna Muzsnai Melinda. 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 24.05.2022.  

 Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adaugă un 

proiect de hotărâre. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de 

voturi. Decizia Curţii de conturi a fost transmisă consilierilor locali. 

Dl Mátéfi Rezső: Procesul verbal de constatare nu se dă? 

Dl Secretar general: Nu este aşa ceva, decizia am primit-o şi v-am comunicat-o. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar acolo scrie că este procesul verbal de constatare punctul 1, alin.2. 

Dl Gyorffy Iosif: Este decizia cu măsurile şi cu termenele. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar scrie în procesul verbal de constatare. 

Dl Secretar general: Eu personal v-am transmis ce a venit la mine, decizia, altceva nu am primit. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar acolo scrie. 

Dl Secretar general: Scrie despre procesul verbal, eu nu îl aMircea O să mă intersez, la următoarea 

şedinţă vă voi comunica. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului 

„Elaborare  PMUD (cu studiu de trafic) la nivelul orașului Copșa Mică” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local Investiția 

I.1.4 - Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului 

şi de urbanism 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Franţa, în perioada 14 

iulie-17 iulie 2022 
 

Dl Mátéfi Rezső: Se va face un raport când vă întoarceţi din delegaţie? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Sigur, la prima şedinţă ordinară, când se întoarce din delegaţie. 

Dl Mátéfi Rezső: Dl Primar a fost în Nurenberg, sau nu? 

Dl Secretar general: Când? 

Dl Mátéfi Rezső: Anul trecut. 

Dl Secretar general: Nu ştiu. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Da, a fost. 

Dl Comiza Cornel: Întotdeauna s-a făcut, când s-a întors delegaţia, s-a prezentat un raport. 

Dl Mátéfi Rezső: Cine a prezentat raportul? 

Dl Moldovan Vlăduţ: Nimeni, dar a fost. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu ar fi târziu nici după un an să prezinte raportul că bun ar fi. 

Dl Gyorffy Iosif: Pe ordinea de zi e vorba despre delegaţia care pleacă în Franţa, acesta e subiectul. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi ne va prezenta un raport? 

Dl Gyorffy Iosif: Da. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 10 voturi pentru şi 2 

abţineri (Dl Costea Cristian, Dl Mátéfi Rezső). 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin 

hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, precum şi ale Clubului Sportiv 

Orăşenesc Copşa Mică 

 

Dl Mátéfi Rezső: Organigrama se schimbă pentru şofer? 

Dl Secretar general: Întotdeauna când se înfiinţează un post sau se schimbă ceva, ne cere ANFP-ul 

să facem şi organigrama şi statul de funcţii. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: E vorba de un post care îl finanţează DSP, de asistent medical 

şcolar, un post care va fi plătit de DSP, noi trebuie să facem angajarea. Mai este postul de la Spaţiul 

Locativ, care era funţie contractuală şi îl schimbăm în funcţionar public debutant, deoarece avem un 

deficit de personal, e destul de greu să acoperim deficitul. Am încercat eu şi Dl Mohan să acoperim 

deficitul, e greu, nu reuşiMircea Mai este un post, cu jumătate de normă, la Clubul Sportiv, avem 

nevoie de un şofer care să ducă şi să aducă copiii pentru turnee, meciuri, deplasări. Totodată la 

Clubul Sportiv compensăm noul post de şofer cu desfiinţarea postului de antrenor de handbal, 

deoarece nu avem această activitate care să se desfăşoare. 

Dl Mátéfi Rezső: Şoferi, eu zic că avem aici şi nu lucrează toată ziua. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Şoferi avem doi, care lucrează după un program, de luni pănă vineri 

de la 8 la 16. Turneele şi meciurile de fotbal sunt sâmbăta şi duminica. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu zic aşa, şoferul care nu lucrează toată ziua, că sigur ne putem lipsi de un şofer, 

da, de Cristi şi el poate să preia sâmbătă şi duminică, să facă. Eu pe autobuz nu îl văd, pe tractor nu 

îl văd, pe maşina de curăţat nu îl văd, dumneavoastră îl vedeţi? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Cristi, în momentul în care există un deficit de personal, având un 

singur şofer conduce orice maşină este nevoie. El are ca atribuţii principale partea de management 

de transport, asigurare, verificare, ITP, mentenanţă, reparaţii, întreţinere automobile. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar nu el le repară, dacă le repara el, atunci înţelegeMircea 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Le şi repară în măsura în care reuşeşte. 

Dl Gyorffy Iosif: Legea spune, conform codului muncii că nu poţi obliga pe nimeni să presteze ore 

suplimentare, sâmbăta şi duminica numai cu acordul angajatului. 

Dl Mátéfi Rezső: Să facem jumătate post aici şi jumătate dincolo. 

Dl Gyorffy Iosif: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă nu poţi să îl obligi pe om, atunci cum 

putem rezolva. 

Dl Mátéfi Rezső: Din două jumătăţi îi faci un post, de la 8 la 12 în fiecare zi, după care sâmbăta şi 

duminica. 

Dl Gyorffy Iosif: Nu poţi lăsa un şofer cu jumătate de normă pentru că nu se ştie în cele 8 ore ce 

activităţi sunt. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu sunt curios cine o să fie angajat şi eu zic că tot un şofer de aici o să fie 

angajat. Să ne spuneţi de unde vine şoferul, se face concurs? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: O să fie concurs pentru angajare. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi are dreptul să vină la concurs şi cel care e angajat aici? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Are dreptul să vină la concurs orice om din ţara asta. 

Dl Gyorffy Iosif: Deocamdată noi trebuie să aprobăm organigrama. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor şi aprobarea regulamentului de 

funcţionare a acestora, de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi 

nonprofit de interes general 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Propun 2 membrii în comisia de evaluare, pe domnul Gyorffy şi pe 

domnul Moldovan şi 2 membrii în comisia de contestaţie domnul Comiza şi domnul Mărgineanu. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dl Mátéfi Rezső). 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă precum şi a tarifelor 

aferente unor activităţi din componenţa serviciului de salubrizare la SC ECO-SAL SA Mediaş 

 

Dl Mărgineanu Mircea: Tarifele pe care le practicăm acum sunt vechi de 3 ani. În acest timp s-a 

modificat de 2 ori salariul minim, preţul la motorină s-a mărit. Nu mai sunt bani, oricât ai colecta. 

Oricum şi acel tarif era subdimensonat. Maşinile sunt vechi. 

Dl Mátéfi Rezső: Cât la sută aveţi colectare? 

Dl Mărgineanu Mircea: Nu ştiu. Facturile se plătesc, preţul e foarte mic şi nu acoperă cheltuielile. 

Dl Mátéfi Rezső: Anul trecut veneau în fiecare joi şi colectau menajerul, acum vin o dată şi o dată, 

deci nu mai avem atâtea colectări, am scăzut la jumătate. 

Dl Mărgineanu Mircea: Da, ca număr de colectări dar ca şi cantitate e la fel. Vin bani înapoi la 

primărie din deşeurile colectate selectiv, pe care noi le sortăm, le revinde Mircea.  

Dl Mátéfi Rezső: Banii aceia era bine să rămână tot în contul acesta, să se întoarcă tot la ECO-SAL 

ca să simtă cetăţeanul. E foarte greu acum, toate s-au scumpit. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Deocamdată e suportat de primărie, în funcţie de evaluările de 

sfârşit de an, taxa pe gunoi se stabileşte la începutul anului următor. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci de la anul. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: S-ar putea să se modifice sau nu. 

Dl Mărgineanu Mircea: Oraşul Copşa Mică a avut factura de deşeuri selective mai mare decât 

factura deşeurilor menajere. E singurul oraş care a avut aşa ceva, cred cred că din tot judeţul. O 

singură dată, întradevăr. Chiar dacă colectarea de menajer s-a redus a crescut colectarea de deşeuri 

colectate, oamenii sunt mai atenţi la acest lucru. Se face mai greu la sectorul de blocuri dar incerc să 

fac o colectare după un program bine stabilit, ca omul să nu aibă motiv să spună am vrut să arunc 

dar nu am avut unde. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu zic, totuşi, pe perioada verii cel menajer ar trebui la săptămână, fiindcă 

miroase. 

Dl Mărgineanu Mircea: Se simte, da. Suntem la început pentru colectarea pe fracţii a deşeurilor. 

Am început de 10 ani colectarea selectivă, acum facem colectarea pe 3 fracţii, menajer. hârtie-

carton şi plastic-metal. Ţinta e să fie şi pe bio. Nu am luat tomberoane pentru bio în schimb am adus 

compostoare. 

Dl Gyorffy Iosif: Am înţeles, dar dacă la casă locuieşte 1 persoană primeşte un tomberon, dacă sunt 

12 persoane tot un tomberon. 

Dl Mărgineanu Mircea: Partea urât mirositoare e deşeul bio, se foloseşte compostorul. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar trebuie şi pământ şi altceva. 

Dl Mărgineanu Mircea: Compostorul are capac, se pune la soare, pe pământ. Deocamdată nu 

creşte tariful către populaţie, nu anul acesta. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dl Mátéfi Rezső). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile 

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

Dărăban Vasile 

 

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

 

Dl Gyorffy Iosif: Propun pe domnul Mátéfi Rezső. 

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

 

 

Dl Gyorffy Iosif: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                               Secretar general 

Gyorffy Iosif                                                                                                       Şerban Dorin 

 


