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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 313/2021 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 26 octombrie 2021 şi procesul 

verbal al şedinţei extraordinare din 16 noiembrie 2021. Procesele verbale sunt aprobate cu 

unanimitate de voturi. 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 Ciobotă Marcel: Tot doamna Suciu prezintă? 

Dl Secretar general: Da. 

Dl Ciobotă Marcel: Parcă am întrebat ceva data trecută. 

Dl Secretar general: Poate să prezinte,  are dreptul, vine pentru primar care este iniţiatorul 

proiectului. 

Dl Ciobotă Marcel: Ce drept are? 

Dl Secretar general: În numele primarului, primarul a împuternicit-o să prezinte. 

Dl Ciobotă Marcel: Parcă doamna Suciu din cauza asta a fost schimbată de ANFP. 

Dl Secretar general: Nu a fost schimbată. 

Dna Suciu Silvia: Nu m-a schimbat nimeni, am fost schimbată la cererea mea. Eu am decis să fiu 

pensionară, să trec consilier al primarului şi să mai dau o mână de ajutor. 

Dl Ciobotă Marcel: Noi aşa am fost informaţi, nu are rost să mai lungim. 

Dna Suciu Silvia: Dar e bine de ştiut, uite cum se propagă nişte informaţii. Nu am fost schimbată 

de nimeni, au fost nişte comentarii din partea unor răutăcioşi. 

Dl Secretar general: Doamna Suciu este consilierul primarului şi vine împuternicită de primar să 

prezinte proiectul. 

Dna Suciu Silvia: Am atribuţii în fişa postului să mă ocup de problemele astea, să lămuresc 

consilierii.  

Dl Ciobotă Marcel: Doamna Suciu asta cu atribuţiile sunt pentru fraieri. 

Dna Suciu Silvia: Nu e pentru fraieri, este anexă la contractul de muncă. 

Dl Secretar general: În mod normal nu trebuie să prezinte nimeni pentru că eu vă transmit ce se 

dezbate aici, dar prezentarea e făcută pentru a cunoaşte consilierii mai multe, considerând că 

domeniul bugetar e mai dificil şi cu un grad de interes mai mare. 

Dl Ciobotă Marcel: Normal ar trebui cel care este în măsură să prezinte. 

Dl Secretar general: Nu este obligatorie prezentarea. 

Dl Ciobotă Marcel: Atunci nu mai prezentăm. 

Dl Secretar general: Atunci puteţi dezbate trecem fără prezentare.  

Dl Secelean Nicolae: Dacă mai vrea să ia cineva cuvântul. Supunem la vot. 

Dl Mátéfi Rezső: Numai un pic, acum pentru ce, pentru ce votăm? 

Dl Secretar general: Pentru primul punct de pe ordinea de zi. 

 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 utilizarea excedentului bugetar 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Trebuie să discutăm să vedem ce ne aşteaptă. 

Dl Secretar general: Puteţi dezbate proiectul de hotărâre. 

Dl Matefi Rezső: Se măresc impozitele în funcţie de? 

Dl Moldovan Vlăduţ: Inflaţie. 

Dl Matefi Rezső: Ceea ce nu este obligatoriu. Nicio lege nu ne obligă să mărim impozitele, doar se 

recomandă. Trebuie să ne gândim bine ceea ce votăm, fiindcă salariile nu au crescut în funcţie cu 

inflaţia, mai bine nu ne merge, oraşul nu a înflorit, aşa că nu văd de ce să mărim impozitele. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Creşte preţul la gaz, creşte preţul la curent. Aici baza sunt pensionarii şi câţiva 

care lucrează. Ştim bine care e situaţia economică în Copşa. 

Dl Matefi Rezső: Pe salariul minim. 

Dl Butuc Titi-Nicu:  Hai să vedem de ce, sunt foarte multe acum, trebuie să ne gândim la oameni, 

degeaba ne dau 10%. 

Dl Matefi Rezső: Încă nu e sigur. 

Dl Butuc Titi-Nicu: E zero. 

Dl Matefi Rezső: Mai vedem dacă se dau 10%, au mai promis şi 40% înainte şi nu au mai dat 

nimic. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Creşte, pentru ce motive, să fie plauzibile. Dacă trebuie neaparat, asta e. 

Dl Matefi Rezső: Nu trebuie neaparat. Bugetul oraşului Copşa Mică nu stă în 2%. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Şi aşa apa o plătim cum o plătim, nu o plăteşte toată lumea că sunt probleme 

dar acolo nu sunt în stare să platească, dacă mai punem, trebuie să gândim un pic, să analizăm un 

pic să vedem şi ce poate omul. 

Dl Matefi Rezső: Trebuie să ne gândim la cetăţenii noştrii, că ei ne-au ales pe noi. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Asta e părerea mea, eu aşa văd lucrurile. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea nu este adoptată: 7 voturi pentru, 6 voturi 

împotrivă (dl Butuc Titi-Nicu, dna Benicky Camelia, dna Musznai Melinda, dl Ciobotă Marcel, dl 

Matefi Rezső, dl Secelean Nicolae) şi 2 abţineri ( dl Muntean Vasile, dl Pop Florentin). 

 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 9/2018 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de 

specialitate al primarului oraşului Copşa Mică şi din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, începând cu luna februarie 2018 

 

Dl Matefi Rezső: Aici cine ne prezintă un pic despre ce e vorba? 

Dl Secretar general: Am transmis materialele, dar vă prezint eu dacă îmi permiteţi. 

Dl Matefi Rezső: Eu am citit aici şi nu am înţeles exact despre ce e vorba. 

Dl Secretar general: Am scos la concurs un post care iniţial nu avea coeficient când s-au adoptat 

salariile şi acum pentru a putea plătii salariul pe acel post trebuie stabilit coeficientul, la 

Compartimentul Tehnic, la Gospodărire Comunală. Se propune 1,70 care se înmulţeşte cu salariul 

minim pe economie. 

Dl Matefi Rezső: Dar ce post e, de? 

Dl Secretar general: Gospodărie Comunală, inginer, studii superioare tehnice. 

Dl Pop Florentin: Nu exista. 

Dl Secretar general: Nu exista nici postul, l-am infiinţat la ultima hotărâre de consiliu în 

septembrie şi nu exista nici coeficient de salariu pentru el. 

Dl Matefi Rezső: Şi când va fi concursul? 

Dl Secretar general: În decembrie. 

Dl Matefi Rezső: Când? 

Dl Secretar general: Cred că 6 sau 7 decembrie, nu ştiu sigur. Puteţi să vă uitaţi pe site. 

Dl Matefi Rezső: Da? Şi s-a înscris cineva? 

Dl Secretar general: Nu ştiu, că nu sunt în comisie. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Deci acum se propune coeficientul de salariu. 

Dl Secretar general: Da. 



3 

 

Dl Matefi Rezső: Numai pentru postul acesta? 

Dl Secretar general: Numai pentru acesta. Pentru restul posturilor există grilă de salarii. 

Dl Matefi Rezső: În primărie, de exemplu o grilă de salariu, tot cu studiile acestea la ce coeficient 

e? 

Dl Secretar general: În funcţie de vechime, pot să ajungă la maxim 2,2 care se înmulţeşte cu 

salariul minim şi se adaugă vechimea. 

Dl Matefi Rezső: Ok. 

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

împotrivă (dl Ciobotă Marcel). 

 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  decembrie 2021 

 

Dl Secelean Nicolae: Propun pe domnul Taifas Tudor. 

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

 

 

 

Dl Secelean Nicolae: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                    Secretar general 

SECELEAN Nicolae                                                                                ŞERBAN Dorin 

 

 

 


