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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 26 iulie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 152/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 

domnul Mátéfi Rezső. 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 iunie 2022 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 7 iulie 2022.  

 Procesele verbale sunt aprobate 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. Având în vedere că preşedintele de şedinţă ales pentru luna iulie lipseşte, trebuie ales 

preşedintele pentru această şedinţă.  
Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Tăpălagă. Cu unanimitate de voturi, domnul Tăpălagă 

Nicolae Bogdan este ales preşedinte pentru şedinţa ordinară din 26 iulie 2022. 

  

1. 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 2022-2023 

 

Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Mărgineanu Mircea, pe domnul Moldovan Vlăduţ şi pe 

domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan. 

Dl Secelean Nicolae: Nu ar fi corect să participe câte un membru de la fiecare organizaţie? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Aveţi o propunere concretă? Propuneţi trei membri, pe care îi vreţi 

dumneavoastră şi supunem la vot. 

Dl Secelean Nicolae: Pe domnul Pop Florentin, pe domnul Mátéfi Rezső şi pe domnul Tăpălagă 

Nicolae Bogdan. 

 Se supune la vot prima propunere. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a câştigătorilor proiectelor finanţate din 

fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvolatre a comunităţii locale, nonprofit de 

interes general - Microproiecte cetăţeneşti 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului local şi a listei obiectivelor de 

investiţii pe anul 2022 

 

Dl Pop Florentin: Nu am ştiut că nu ni se cuvin banii aceia? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu, pentru că nu noi facem situaţiile. 

Dl Mărgineanu Mircea: Conform principiului plăteşti cât arunci, deseurile se mai selectează o dată 

la staţia de selecţie ECO-SAL, după care se vând. De acolo un procent între 50-60% revin celor 

care au făcut colectarea, în speţă primăriei. În funcţie de cantităţiile colectate şi sumele pe care le-au 

plătit fiecare primărie, conform cantităţilor, revin înapoi nişte bani la comunitate, un fel de 

mulţumire. 

Dl Pop Florentin: Tu nu şti de la început ce sumă trebuie să dea? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu ai cum să şti, pentru că ei au sortat, nu noi. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2022 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Îl propun pe domnul Mărgineanu Mircea. 
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 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Declar şedinţa închisă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETAR GENERAL 

Tăpălagă Nicolae Bogdan                                               Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


