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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28 septembrie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 225/2021 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 31 august 2021. Procesul 

verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 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 acolo că suplimentaţi pentru staţia de autobuz. 

Dna Suciu Silvia: Asta e cuprins în mobilier stradal, suma de 75 mii lei. În aceşti bani, 75 mii lei 

este o staţie de autobuz, amenajarea unui parc al francezilor şi gardul şcolii.  

Dl Ciobotă Marcel: Unde se amenajează parcul? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: În spaţiul verde dintre Drumul Blajului şi biserica nouă. 

Dl Mátéfi Rezső: Ceva ziceaţi acolo de suma de bani pentru şcoală, de masa caldă a elevilor? 

Dna Suciu Silvia: Nu ştiu dacă se va face masă caldă. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Aşa e denumit programul masă caldă dar o să fie sandvici, aşa ca 

anul trecut. O să facem licitaţie publică dacă aprobăm bugetul azi, cu banii de la Guvern. 

Dna Suciu Silvia: Şi anul trecut am primit o sumă mare, tot cam la acelaşi nivel dar nu se poate 

consuma. 

Dl Mátéfi Rezső: Toată lumea ştie că şcoala începe în 13. 

Dna Suciu Silvia: Numai acum au venit banii, nu poţi să faci licitaţie dacă nu ai banii. 

Dl Mátéfi Rezső: Ziceţi ceva de o centrală, care centrală? 

Dna Suciu Silvia: Ştiţi că s-a vandut o centrală, s-au încasat 86 mii lei, banii merg pe dezvoltare. 

Dl Mátéfi Rezső: A fost licitaţie făcută? 

Dna Suciu Silvia: Da. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi câţi au fost la licitaţie? Cine s-a ocupat de licitaţie? 

Dl Secretar general: Au fost doi ofertanţi. 

Dl Mátéfi Rezső: Doi? Nu trebuiau să fie trei? 

Dl Secretar general: Minimum doi. 

Dl Mátéfi Rezső: Cine a cumpărat centrala? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Tata. 

Dl Mátéfi Rezső: Care era suma de inventar? 

Dna Suciu Silvia: Nu pot să dau relaţii acum, dar în orice caz valoarea de inventar e mult mai mică. 

A fost facută o reevaluare de către un expert şi în funcţie de reevaluarea aceea s-a luat, că valoarea 

de inventar e mică, a fost o clădire care a fost deja amortizată şi nu se mai fac reevaluări ale 

bunurilor care deja sunt amortizate şi când vrei să le vinzi atunci trebuie să faci o expertiză, un 

raport de evaluare şi de acolo se va pleca. 

Dl Comiza Cornel: Guvernul cât a dat? 

Dna Suciu Silvia: 186 mii lei. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dl Pop Florentin). 

 

2. Proiect de hotărâre privind 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 

 

Dl Pop Florentin: S-a modificat ceva faţă de data trecută? 
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Dl Secretar general: S-a menţionat în referatul de aprobare. 

Dl Ciobotă Marcel: Poate o persoană să ocupe două posturi? Una de consilier al primarului şi 

cealaltă de şef serviciu? Asta presupune că face două servicii în 8 ore. 

Dl Mátéfi Rezső: Cine ne răspunde? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Eu vă răspund. Poate o persoană să fie consilierul primarului şi la 

un serviciu public cu personalitate juridică, conform legii. 

Dl Ciobotă Marcel: Care lege? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Conform codului muncii ai voie să ai al doilea job cu maxim o 

jumătate de normă. 

Dl Ciobotă Marcel: Şi ăsta e cu jumătate de normă? Care e cu o jumătate de normă? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Trebuie să întrebăm la contabilitate. 

Dl Mátéfi Rezső: Trebuie trecut aici în organigramă, acesta e cu jumătate de normă şi acesta cu 

normă întreagă. Amândouă le luăm cu normă întreagă. Nu? 

Dl Ciobotă Marcel: Deci lucrează 16 ore? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu, nu are cum. 

Dl Ciobotă Marcel: Lucrează 12 ore? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da. 

Dl Ciobotă Marcel: Cum? Că nu lucrează 12 ore, lucrează 8 ore. 

Dl Mátéfi Rezső: După 12 ore legea spune că trebuie să ai 24 ore libere. Şi are? Se mai încadrează 

atunci? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da, dar aici îţi dă voie să lucrezi 8 ore cu încă o jumătate de normă, 

adică 12 ore pe zi. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar trebuie să ai după aceea o pauză de 24 ore. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da, dar tu ai un program. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da dar la el nu se încadrează. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu ai cum să ai 24 ore pauză, că atunci nu ai avea o jumătate de 

normă şi o normă întreagă. Puteţi întreba la resurse umane şi vă spune exact. Organigrama pe care 

aţi vazut-o e organigrama primăriei. 

Dl Secretar general: Este şi Serviciul Public. 

Dl Ciobotă Marcel: Vrei să îţi arăt? Îţi arăt acum. 

Dl Pop Florentin: Aici cred că e vorba de două norme întregi. Aşa apărea şi data trecută, aşa apare 

şi în declaraţiile de venit, două salarii întregi. Singura problemă din ce zici tu se referă la pauza aia 

de timp liber la acelaşi angajator şi aici am impresia că e vorba de doi angajatori. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi nu ai cum să fi că odată ce aparţine de primărie. 

Dl Pop Florentin: E un serviciu în subordinea primăriei, cu personalitate juridică şi cred că sunt 

doi angajatori deci ce zici tu nu se aplică din punct de vedere legal, ne place sau nu ne place. 

Dl Baciu Ioan: Nu e nimeni informat cu exactitate să dea un răspuns. 

Dl Mátéfi Rezső: Normal trebuia să vină cineva informat. 

Dl Ciobotă Marcel: Noi trebuie să votăm, nu? 

Dl Mátéfi Rezső: Tu eşti lămurit cu chestia asta? 

Dl Baciu Ioan: Nu, pentru chestia asta dacă nu sunt lămurit trebuia să ajung înainte de şedinţă să 

mă lămuresc. 

Dl Mátéfi Rezső: Bun, nu eşti lămurit şi cum votăm atunci dacă nu eşti nici tu lămurit, nu-i nimeni 

lămurit mă gândesc. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 10 voturi pentru, 3 voturi 

împortivă (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae) şi 2 abţineri (Dl Pop Florentin, 

dna Musznai Melinda). 

  

3. Proiect de hotărâre privind asocierea oraşului Copşa Mică, prin Consiliul Local al oraşului 

Copşa Mică, cu unităţi administrativ-teritoriale limitrofe Municipiului Mediaş, în vederea 

constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară-zonă metropolitană. 

 

Dl Mátéfi Rezső: Aici, în cazul în care ne asociem pentru zonă metropolitană Mediaş, da? 
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Dl Moldovan Vladuţ: Da, Mediaş. 

Dl Mátéfi Rezső: Ne afectează la impozitare? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu ne afectează, va fi o asociaţie comună pentru proiecte de 

infrastructură mare în zona nord a Sibiului. Nici Mediaşul nu are destui oameni să facă proiecte 

mari, exact cum avem proiecte deja comune cu EcoSal, cu apa, să putem accesa fonduri într-o 

comunitate mai mare. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar având în vedere că o să fim zonă metropolitană, normal impozitarea ar trebui 

să crească. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Eu sunt convins că o să crească cu inflaţia ca de obicei, impozitarea 

noi o aprobăm anual. 

Dl Mărgineanu Mircea: Vom rămâne ca şi unitate administativ teritorială de sine stătătoare, atăta 

tot că faci parte dintr-o zonă metropolitană. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, dar nu este o lege care va impune chestia asta? Zonă metropolitană, de la 

minimul ăsta. 

Dl Mărgineanu Mircea: Păi gândeşte-te la Sibiu şi la Şelimbăr. Şelimbăr este comună. Ca UAT 

este de sine stătător. Este mai uşor să accesezi nişte proiecte şi să faci viaţa mai bună locuitorilor. 

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

 

 

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

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

HCL nr.17/2001 “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 si hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului 

Copşa Mică în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” Copşa Mică 

pentru anul şcolar 2021-2022 
 

Dl Comiza Cornel: Propun pe Moldovan Vlăduţ, pe Tăpălagă Nicolae şi pe Mărgineanu Mircea. 

Dl Ciobotă Marcel: Propun pe Mátéfi Rezső, pe Moldovan Vlăduţ şi pe Mărgineanu Mircea. 

Dl Mátéfi Rezső: Am şi eu ceva de adăugat aici, de ce nu punem din fiecare partid câte unul? Să 

fim echitabil. Unul de la PNL, unul de la USR şi unul de la PSD. Numai PNL peste tot, eu stiu că 

sunteţi majoritari. Mi se pare normal să fie căte unul din fiecare partid. Eu sunt şi părinte, chiar mă 

interesează ce se intâmplă în şcoală. 

Dl Secretar general: Nu cred că în legislaţie se prevede ca reprezentanţii să fie din fiecare partid. 

Dl Pop Florentin: Eu cred că aşa este. O să caut şi vă informez. 

Dl Secretar general: În cazul în care aveţi dreptate, putem revoca hotărârea. 

Dl Muntean Vasile: Se supune la vot prima propunere. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci se aprobă, nu? Cei care merg în consiliul de administraţie în fiecare şedinţă 

să facă un raport să ne aducă la cunoştinţă tot ce se discută. 

Dl Pop Florentin: Conform unei hotărâri judecătoreşti, dacă e să o interpretezi cum vreau eu, ar 

cam trebui să fie obligaţi la treaba asta. 

Dl Secretar general: Acum nu putem hotărâ această problemă. O hotărâre trebuie adoptată în urma 

unui proiect de hotărâre. 

Dl Mátéfi Rezső: Voi reprezentaţi Consiliul Local acolo şi consiliul trebuie informat. Dacă 

decidem că nu, cine ne informează pe noi ce se întâmplă acolo, Dl Secretar? 

Dl Secretar general: Este o problemă a consiliului local, nu mă implicaţi pe mine, dezbateţi 

dumneavoastră. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da, dar eşti juristul primăriei. 
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Dl Secretar general: Nu sunt juristul primăriei, secretarul are alte atribuţii în cadrul şedinţei, 

trebuie să mă asigur că este cvorum, să urmăresc şi să consemnez rezultatul votului, să avizez 

pentru legalitate hotărârile. Nu trebuie să particip la dezbateri sau să prezint proiectele. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi dacă eu cer să se facă raport? 

Dl Secretar general: Eu nu mă pot opune dezbaterilor din plen. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu nu ştiu atunci de ce avem reprezentanţi acolo, dacă Consiliul Local nu este 

informat. 

Dl Comiza Cornel: Ideea este ca şcoala să meargă bine, eu aşa mă gândesc. 

Dl Mátéfi Rezső: Suntem consilieri locali, trebuie să fim informaţi, pe noi dânşii ne reprezintă, 

dacă nu atunci vreau să merg şi eu. Pot să particip la şedinţele de consiliu de administraţie? Eu sunt 

curios şi vreau să văd ce se întâmplă. Eu reprezint comunitatea noastră. Dacă vine şi mă întrebă ce 

s-a discutat în consiliul de administraţie, dumneata esti consilier local, nu vi s-a adus la cunoştinţă? 

Păi nu. Merg trei de la PNL, că ăştia sunt ai noştri şi numai ei merg, ei fac ce vor. Cum, cum se 

poate aşa ceva? 

Dl Comiza Cornel: Nu pot să facă ce vor, ce trebuie, nu ce vor. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi cum, da de ce nu trebuie să fim informaţi cu ce se întâmplă acolo? Toţi luaţi 

toate comisiile, da? 

Dl Ciobotă Marcel: Nu este mai simplu, faci un raport şi se anunţă în consiliu. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Trebuie luat procesul verbal de la fiecare şedintă care se face în consiliul de 

administraţie. Trebuie vorbit cu cine face procesul-verbal. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu pe  site, să se discute în Consiliul Local.  

Dl Moldovan Vlăduţ: Să ne dea şi nouă procesul-verbal. 

Dl Mátéfi Rezső: Sunteţi consilieri locali care reprezenteţi Consiliu Local şi eu reprezint Consiliul 

Local. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Trebuie discutat. 

Dl Muntean Vasile: Se supune la vot prima propunere. 

Propunerea este votată de 8 consilieri: Baciu Ioan, Benicky Camelia, Comiza Cornel, Gyorffy Iosif, 

Mărgineanu Ilie-Mircea, Moldovan Vlăduț, Taifas Tudor şi Tăpălagă Nicolae-Bogdan. 

 Hotărârea este adoptată, domnii Moldovan Vlăduţ, Tăpălagă Nicolae-Bogdan şi Mărgineanu 

Ilie-Mircea fiind reprezentanţii în consiliu de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” 

Copşa Mică pentru anul şcolar 2021-2022. 

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului 

Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic “Nicolae 

Teclu” Copşa Mică pentru anul şcolar 2021-2022 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Îl propun pe domnul Gyorffy Iosif. 

Dl Munteanu Vasile: Eu o propun pe doamna Benicky Camelia. 

Dl Ciobotă Marcel: Îl propun pe domnul Matefi Rezso. 

Dl Muntean Vasile: Se supune la vot prima propunere. 

Propunerea este votată de 8 consilieri: Baciu Ioan, Benicky Camelia, Comiza Cornel, Gyorffy Iosif, 

Mărgineanu Ilie-Mircea, Moldovan Vlăduț, Taifas Tudor şi Tăpălagă Nicolae-Bogdan. 

 Hotărârea este adoptată, dl Gyorffy Iosif fiind reprezentantul Consiliului Local al oraşului 

Copşa Mică în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Tehnologic “Nicolae 

Teclu” Copşa Mică pentru anul şcolar 2021-2022 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaş în vederea 

implementării instrumentului economic “plăteşte pentru cât arunci” la nivelul tuturor UAT-

urilor member A.D.I. ECONORD Sibiu 

 

Dl Mátéfi Rezső: La blocuri ce se întâmplă? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: O să fie împărţit. 
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Dl Mátéfi Rezső: Cum? La casă se ştie, voi trei să zicem staţi la bloc, Gyorffy duce în fiecare zi, tu 

duci la trei zile şi Florin duce o dată pe săptămână. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: E un program pilot pe care îl propun cei de la ECO-SAL prin 

asociaţia ECONORD, înseamnă că verifică cum şi în ce mod îl pot implementa. 

Dl Mărgineanu Mircea: La şedinţa Asociaţiei, majoritatea primarilor, jumătate plus unul au fost 

de accord. Ce inseamnă? Să iei şi să cântăreşti de la un om, oricum ceea ce cântăreşti anul acesta se 

va reflecta în plata anului viitor. Ai nevoie de o infrastructură destul de mare, pe lângă faptul că 

trebuie să dotezi toate tomberoanele, trebuie să aibă cip, trebuie să aibă maşina cip, să aibă 

conexiune la internet, la GPS şi toate aceste date, tu ca încărcător, şofer, client, orice ai fi nu le poţi 

influenţa. Astea trebuie să meargă perfect, toate. 

Dl Mátéfi Rezső: Pe mine ce mă interesează, cu blocurile ce se întâmplă? 

Dl Mărgineanu Mircea: La blocuri ce am încercat să fac şi toţi aţi văzut, am scris pe fiecare 

container nr. de bloc şi nr. de scară. Din experienţă şi din ceea ce am văzut în primul an puteam face 

lucrul acesta, fiecare respecta. După o anumită perioadă toată lumea aruncă pe unde apucă. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci nu este o soluţie pentru blocuri. 

Dl Mărgineanu Mircea: Există o soluţie. 

Dl Mátéfi Rezső: În oraşele civilizate şi în România există containere cu cip, cu numele tău, ai pus 

pe el, ai aruncat şi se numără. Asta ar fi o soluţie, dar  dacă punem numai containerele şi le ridicăm. 

Dl Baciu Ioan: Noi azi discutăm dacă suntem de acord cu programul. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Să încerce sau nu. 

Dl Mátéfi Rezső: Când se vine cu o chestiune de acest fel toate trebuie implementate. Dintr-un 

program nu putem veni numai cu o parte. Trebuie să vii cu tot programul, nu numai cu jumătate. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru, 4 voturi 

împortivă (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae, dna Benicky Camelia). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării primarului oraşului Copşa Mică în 

Germania, în perioada 15-20 octombrie 2021 
 

Dl Mátéfi Rezső: Este invitat de organizator? 

Dl Moldovan Vlăduţ: Da, am văzut hârtia. 

Dl Mátéfi Rezső: E numai de la cineva. 

Dl Muntean Vasile: Dl Folea-Stamp din Târnăvioara este organizatorul saşilor din Târnăvioara. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu, se duce la Nurenberg, aceia îl invită, el organizează în Târnavioara, eventual. 

Dl Munteanu Vlăduţ: El îi reprezintă, el este organizator. 

Dl Mátéfi Rezső: Cu ce problemă? De ce nu a venit domnul primar să ne prezinte? 

Dl Ciobotă Marcel: Are vreun scop? 

Dl Mátéfi Rezső: De ce se duce? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Cum a scris în referat, scopul principal este atragerea investiţiilor 

saşilor în zona Târnăvioara. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru, 3 voturi 

împortivă (dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae). 

 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2021 

  

Dl Muntean Vasile: O propun pe doamna Musznai Melinda. 

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

 

Dl Munteanu Vasile: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                    Secretar general 

Muntean Vasile-Sorin                                                                     Şerban Dorin 


