
1 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 26 octombrie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 258/2021 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Domnul Pop 

Florentin participă la şedinţă online din motive medicale. 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 28 septembrie 2021. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu s-a scris tot. 

Dl Secretar general: Spuneţi despre ce este vorba şi menţionăm. 

Dl Mátéfi Rezső: Când am întrebat cine a cumpărat centrala, domnul Tăpălagă a zis tata. 

Dl Secretar general: O să trecem în procesul verbal. 

 Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Se mai adaugă pe ordinea de zi două 

proiecte de hotărâre.  

Dl Mátéfi Rezső: Concursul de director unde se organizează? 

Dl Secretar general: Nu ştiu când se organizează, Inspectoratul Şcolar Judeţean ne-a solicitat o 

hotărâre prin care să desemnaţi reprezentantul consiliului în comisia de interviu. 

Dl Mátéfi Rezső: Unde va fi interviul? 

Dl Secretar general: Nu ştiu, nu ne-au informat încă, noi trebuie să desemnăm reprezentantul 

acum.  

Dna Musznai Melinda: Poate anunţă inspectoratul. 

Dl Mátéfi Rezső: Din toate localităţile trebuie să fie un consilier local? 

Dl Secretar general: Da, este un ordin de ministru. 

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

Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 

Dl Ciobotă Marcel: Doamna Silvia în calitate de ce ne prezintă ce ne prezintă? În calitate de ce?  

În organigramă doamna Silvia este trecută pe alt post, nu de contabil şef sau director economic. 

Dna Suciu Silvia: Sunt consilier al primarului şi am atribuţii economice prin fişa postului. În lipsă 

de persoană care să mă înlocuiască fac tot ce am făcut pănă acum, mai puţin responsabilităţi. 

Dl Ciobotă Marcel: Am înţeles că este altcineva acum pe post de contabil şef. 

Dna Suciu Silvia: Nu este contabil şef. Nu este nimeni contabil şef. Dacă nu sunteţi de acord pot să 

nu prezint, eu nu ţin neapărat, doar că fac ceea ce am făcut şi pănă acum. 

Dl Ciobotă Marcel: Am întrebat pentru că am vrut să lămurim problema asta. 

Dna Suciu Silvia: Dacă sunteţi lămuriţi e bine, dacă nu sunteţi de acord nu am nici o problemă. 

Dl Comiza Cornel: Continuaţi. 

Dl Butuc Titi Nicu: Continuaţi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de investiţii pe 

anul 2021 

 

Dl Secelean Nicolae: Pe mine m-a sunat de la Sibiu dl Tătar să caut minim 70 persoane să continue 

şcoala. Nu a zis nimic de banii ăştia. Cine a hotărât, unde au fost transferaţi banii ăştia. 

Dna Suciu Silvia: Nu e vorba despre şcoală, e un proiect. Poate dl Deaconu vă poate spune mai 

multe, pentru că dumnealui a purtat corespondenţă cu managerul de acolo şi ştie despre ce e vorba. 

Ăştia vin doar pentru asta, cu destinaţie specială, cu un proiect bine definit, nu putem deturna banii 

pentru şcolarizare sau alte cheltuieli. 

Dl Secelean Nicolae: Nu, nu a zis de aia. 

Dna Suciu Silvia: Nu s-a hotărât ce să se facă cu ăştia la nivelul primăriei, noi am accesat nişte 

fonduri. 

Dl Deaconu Adrian: Acolo am depus un proiect prin care am cerut să se facă troutuarele şi drumul 

la oamenii ăia că nu aveau nimic acolo. S-au aprobat 24 mii lei, facem acolo trotuare. 

Dl Secelean Nicolae: Lângă Târnavă? 
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Dl Deaconu Adrian: Da. Sunt bani de la Uniunea Europeană, 24 mii, sunt numai pentru romi, deci 

nu puteai să foloseşti în altă parte. Programul ROMACT, numai cu romi, proiecte mici de 

infrastructură, asta e denumirea proiectului. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Cimitirul care se extinde, acesta de la noi? 

Dl Deaconu Adrian: Da, am înţeles că nu mai este loc. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Unde? 

Dl Deaconu Adrian: Unde va găsi spaţiu, teren disponibil. 

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

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică - Etapa I, judeţul 

Sibiu” 
 

Dl Mátéfi Rezső: La noi ar fi cazul, că toată a crepat deja. 

Dl Deaconu Adrian: La Lăcătuşilor? Nu e prevăzută. 

Dl Matefi Rezső: Nu au garanţie? 

Dl Deaconu Adrian: Au garanţie. Dacă e cazul cerem, mai sunt în garanţie. 

Dl Matefi Rezső: Cât au garanţie? 

Dl Deaconu Adrian: Doi ani. 

Dl Matefi Rezső: Au trecut doi ani. 

Dl Deaconu Adrian: Au trecut doi ani? 

Dl Matefi Rezső: Da, după doi ani s-a făcut recepţia. 

Dl Deaconu Adrian: Trebuie să verificăm. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare străzi în oraşul Copşa Mică - Etapa II, judeţul 

Sibiu” 

 

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

 

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

Copşa Mică în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu pentru 

concursul de director şi director adjunct  la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică 

 

Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Îl propun pe domnul Matefi Rezső. 

Se supune la vot prima propunere, pentru dl Tăpălagă; 10 voturi pentru, 1 abţinere, dl Pop Iosif-

Florentin. Se propune la vot a doua propunere, dl Matefi Rezső; 4 voturi pentru. 

Domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan este desemnat reprezentantul Consiliului Local al oraşului Copşa 

Mică în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director 

şi director adjunct la Liceul Tehnologic "Nicolae Teclu" Copşa Mică 

 

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

 

Dna Musznai Melinda: Propun pe domnul Secelean Nicolae. 

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

 

Dna Musznai Melinda: Declar şedinţa închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                    Secretar general 

MUSZNAI Melinda                                                                                ŞERBAN Dorin 
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