
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 30 august 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.176/2022 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. Supun spre aprobare procesul 

verbal al  şedinţei ordinare din 26 iulie 2022. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. 

Proiectele de hotărâri sunt însoţite de 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 2022 

 

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

abţinere (dl Mátéfi Rezső). 

 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului annual al bugetului local 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 13 voturi pentru şi 2 

abţineri (dl Mátéfi Rezső, Dl Costea Cristian). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a autobuzului Volkswagen 

70XOA/City III, aflat în proprietatea privată a oraşului Copşa Mică 

 

Dl Moldovan Vlăduţ: La cine îl dăm? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: La Primăria Micăsasa. 

Dl Mátéfi Rezső: Cu salvarea ce s-a întâmplat? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: A fost vândută la licitaţie şi a fost cumpărată de domnul Costache. 

Dl Mátéfi Rezső: Când se vând, au voie să se schimbe, a fost cu destinaţie de salvare. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Era autoutilitară, i-a dat sirena jos şi inscripţia. 

Dl Mátéfi Rezső: Cu ce sumă s-a vândut? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: 3.500 euro. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul 

privat al oraşului Copşa Mică, precum şi modificarea “Contractului de delegare a Gestiunii 

Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009, forma actualizată iulie 

2015" 

 

Dl Mátéfi Rezső: Cu astea casate ce se întâmplă? 

Dl Secretar general: Se scot la vânzare şi banii  se virează la bugetul local. 

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

abţinere (Dl Gyorffy Iosif). 

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2022 

Dl Mărgineanu Mircea: Îl propun pe domnul Moldovan Vlăduţ. 

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

 

Dl Mărgineanu Mircea: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                      Secretar general 

MĂRGINEANU Mircea                                    ŞERBAN Dorin 


