
PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 06 septembrie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, cu convocare de îndată 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 183/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Convocarea s-a făcut telefonic. Constat că sunt prezenţi 11 consilieri din 15, deci 

şedinţa este statutară. Lipsesc domnul Pop Florentin, domnul Butuc Titi, domnul Comiza Cornel şi 

doamna Benicky Camelia. Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de 

voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 34/2022 privind aprobarea proiectului 

“Actualizare PUG in format GIS in orașul Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, 

precum şi a participării Oraşului Copsa Mica la programul de finanțare din cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul local, Investitia I.1.4 - 

Transpunerea prevederilor documentațiilor în sistem GIS, utilizând simultan două categorii 

de informații care fundamentează deciziile 

 

Dl Mátéfi Rezső: Şi unde se fac staţiile astea, în Copşa? 

Dl Deaconu Adrian: Da. 

Dl Mátéfi Rezső: Toate 12? 

Dl Deaconu Adrian: Da şi încă 6 pe A.F.M. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi toate o să fie amplasate în Copşa. 

Dl Deaconu Adrian: Da, fiecare staţie are 2 punte de încărcare. 

Dl Muntean Vasile: Şi acces pentru maşinile mari, nu? 

Dl Deaconu Adrian: Pentru autobuzele electrice va fi făcută infrastructură separată, pentru că sunt 

mari. Acestea sunt făcute pentru oameni care stau în Copşa şi vor să încarce. 

Dl Mátéfi Rezső: Deci nu sunt pentru autobuze? 

Dl Deaconu Adrian:  Nu, sunt asumate prin proiecte, automat când depui proiect prin P.N.R.R. eşti 

obligat să pui 6 staţii la oraşe, 2 staţii la comune, la municipii 10, obligatoriu. Asta e condiţie pe 

P.N.R.R. 

Dl Mátéfi Rezső: Astea pe banii noştrii? 

Dl Deaconu Adrian: Nu, pe banii Uniunii Europene. E vorba de 300 mii de euro, staţii de 

încărcare. 

Dl Moldovan Vlăduţ: O staţie? 

Dl Deaconu Adrian: Nu, 6 staţii, cu montajul, cu lucrările, tot ce înseamnă. Achiziţia o va face 

ministerul, ei o să ne aducă staţiile, noi o să ne ocupăm doar de partea de montaj. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Şi locul. 

Dl Deaconu Adrian: Da, va trebui pe domeniul public. Va fi o problemă cu Electrica, nu ştiu dacă, 

în 12 puncte va putea să ne dea putere. 

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 37/2022 privind aprobarea proiectului 

„Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans”, a 

cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării oraşului Copşa Mică în parteneriat 

la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 

(achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat 

 

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

 

Dl Molovan Vlăduţ: Declar sedinţa închisă. 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                   Secretar general 

MOLDOVAN Vlăduţ                                                                    ŞERBAN Dorin 


