
1 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 7 iulie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 141/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc 

domnii Pop Florentin şi Secelean Nicolae. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul 

Primăriei oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet. Supun la vot ordinea de zi. 

Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022 

 

Dl Mátéfi Rezső: Eu văd aici, de exemplu, suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu 

suma de 28 mii de lei reprezentând cheltuili de deplasări în străinătate. Ce reprezintă? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Sunt 28 mii lei reprezentând cheltuieli în străinătate 9 mii lei,  

cheltuieli cu delegaţii 5 mii lei şi 14 mii lei cheltuieli administrative de funcţionare. Dacă vă uitaţi 

sunt 3 subcapitole. 

Dl Mátéfi Rezső: Ce înseamnă cheltuieli cu străinătatea, unde, când? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Deplasarea pe care am adoptat-o în şedinţa de luna trecuta, 

delegaţia care merge în Franţa. 

Dl Mátéfi Rezső: Suma de 9 mii lei. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da, bilete de avion, trebuie schimbate 3 avioane. 

Dl Mátéfi Rezső: Pănă în Franţa? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da, aşa am evaluat suma, e singura modalitate de a ajunge acolo. I-

am întrebat şi pe cei de la Consiliul Judeţean cu ce merg şi să mergem împreună, aşa au procedat 

toate primăriile din judeţ, au luat aceeaşi rută, să mergem toată delegaţia deodată. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi cheltuieli cu bunuri şi servicii? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Cheltuieli de funcţionare, pentru funcţionarea instituţiei. Celelalte 

deplasari sunt deplasări făcute în interes de serviciu de către colegi la diverse instituţii din zona 

noastră. 

Dl Mátéfi Rezső: Aici văd, suplimentăm cu combustibil. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Avem o problemă cu combustibilul, cred ca toţi oamenii, s-a 

scumpit foarte tare şi bugetul anticipat la începutul anului care a făcut referire la bugetul din 2021, e 

aproape pe terminate, deocamdată mai avem pentru 2 luni şi am zis cu o rectificare să suplimentăm 

dacă tot avem surplusul acesta, pe fiecare maşină în parte, pe compartimente. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu băgăm şi în maşinile private. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu. 

Dl Comiza Cornel: Preţul la combustibil s-a mărit. 

Dl Mátéfi Rezső: Pompierii voluntari, unde s-au făcut atâtea voluntariate? Se plătesc bani destul de 

frumoşi. Cine se ocupă de treaba asta? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Există un şef interimar, dl Buhazi Alin care are detalii cu rapoarte 

de activitate pentru fiecare acţiune în parte. Sunct acţiuni programate şi acţiuni neprevăzute. 

Dl Mátéfi Rezső: Vreau să particip şi eu, se poate? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Puteţi depune o cerere şi o să primiţi răspuns. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu nu vreau plătit, eu vreau voluntar, pompier voluntar. Să fiu anunţat când se 

face ceva. Eu vreau voluntar, fără plată. Luna aceasta, ce s-a făcut? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Luna aceasta a fost o şedinţă anunţată de ISU, au fost acţiuni de 

montare a drapelelor în oraş. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, au fost 3 inşi, i-am văzut. 

Dl Muntean Vasile: A fost Vasilică, Ionică şi cu Alin, apoi am fost eu cu Paul şi cu Reluţu. 

Dl Mátéfi Rezső: Am înţeles, dar şi şedinţele se plătesc, sau cum e? 
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Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Au stabilit prin HCL, fiecare activitate în parte o sumă 

remunerabilă, care variază înte 8 lei şi 20 lei, nu ştiu exact, în funcţie de activitatea pe care o 

prestezi. 

Dl Mátéfi Rezső: E dată de Consiliul Local, acum câţi ani? 

Dl Secretar general: De 3 ani. 

Dl Mátéfi Rezső: Pot să mă duc să cer ce s-a făcut luna asta? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Sigur că da. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi dacă vreau şi eu, pot să fac cerere? Voluntar. Nu cred că mă puteţi refuza, 

voluntar. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nici nu ne dorim să refuzăm pe nimeni, scopul e să facem corpul de 

pompieri cât mai mare.  

Dl Mátéfi Rezső: Bine, dacă mai vin şi alţii şi vor plătiţi, acolo va fi problema. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Să fi plătit trebuie să aderi la grup, să fi membru voluntar 

simpatizant o perioadă, dacă eşti capabil, dacă răspunzi la telefon, dacă participi la intervenţii devii 

pompier voluntar cu contract de muncă. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci ce s-a făcut luna asta? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Au fost drapelurile, un incendiu. 

Dl Mátéfi Rezső: Unde a fost incendiu? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: În Sometra. Mai mult pot să vă spun dacă iau raportul. 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru şi 2 

abţineri (Dl Mátéfi Rezső, Dl Costea Cristian). 

 

Dl Mátéfi Rezső: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                               Secretar general 

Matefi Rezso                                                                                           Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 


