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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 334/2021 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Domnii 

Ciobotă Marcel şi Baciu Ioan au demisionat şi încă nu au fost validaţi supleanţii. 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 noiembrie 2021. Procesul 

verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Proiectele de hotărâri au 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 constatarea încetării de drept a mandatului domnului Ciobotă 

Marcel, consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

  

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

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe anul 2021  

 

Dl Mátéfi Rezső: La buget, am văzut acolo investiţii de Piaţeta Ştefan Vodă, care costă 100 mii, 

plus se face şi o statuie de 75 de mii. Întreb eu, Copşa Mică are nevoie de această piaţetă? 175 mii 

de ron. Noi avem străzi neasfaltate, nu avem canalizare, nu avem apă potabilă şi altele şi altele. 

Această investiţie nu ar fi trebuit înainte să o propunem sau chiar dacă am propus-o să se facă o 

dezbatere publică, să vedem dacă chiar este nevoie sau să vedem ştie cineva măcar din consiliu cine 

a fost Ştefan Vodă? Ne facem noi o piaţetă Ştefan Vodă în Copşa Mică, cu ce ne ajută? Deci când 

votăm bugetul trebuie să ţinem cont de aceste chestiuni. 

Dl Pop Florentin: Unde va fi piaţeta? 

Dl Mátéfi Rezső: La blocul domnului primar, în faţă, către şosea, între blocul lui şi şosea. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: În faţa magazinului Danei Pănăzan, acolo unde e piaţeta pavată. 

Dl Pop Florentin: Deci practic punem o statuie. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Mai multe lucrări, nu numai pus o statuie. 

Dl Mátéfi Rezső: Numai un pic, s-a votat locaţia sau cum? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Acolo a fost de la început. 

Dl Mátéfi Rezső: Unde? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: În faţa magazinului Danei Pănăzan. 

Dl Mátéfi Rezső: Nicuşor, acum o lună sau două luni când s-a vorbit despre această piaţetă, nu? 

Era vorba de la blocul domnului primar sau acolo va fi piaţeta franceză sau ce va fi acolo? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Exact. Piaţeta franceză. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 9 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (dl Mátéfi Rezső, dl Secelean Nicolae) şi 2 abţineri (dl Butuc Titi-Nicu, dl Pop Florentin). 

 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot si hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentu şi 2 abţineri(Dl 

Matefi R, Dl Secelean N. ). 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 
 

Dl Boariu Precup prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Mátéfi Rezső: Care este legea care ne obligă să facem treaba asta? 

Dl Boariu Precup: Legea 227/2016, art.491, alin.3. 

Dl Mátéfi Rezső: Domnul viceprimar şi pe facebook, data trecută, a spus că se votează pe puncte, 

aşa se votează sau se votează tot la grămadă? 

Dl Secretar general: Acum se propune la vot întreg proiectul. 
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Dl Mátéfi Rezső: Deci nu se votează pe puncte, da? 

Dl Secretar general: Nu. 

Dl Mátéfi Rezső: Bun. Iarăşi avem aceeaşi problemă cu mărirea impozitelor de 200%, da? La 

pământuri nelucrate, la clădirile neîntreţinute. Ce înseamnă, de exemplu o clădire nentreţinută? 

Dl Secretar general: Acestea au fost dezbătute când s-a votat prima dată. 

Dl Mátéfi Rezső: Unde? Când? 

Dl Secretar general: În mandatul trecut. 

Dl Mátéfi Rezső: Noi votăm celălalt mandat sau  acesta? 

Dl Secretar general: A fost atunci adoptată o hotărâre care e în vigoare, ce înseamnă clădire 

neîntreţinută. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi dacă e în vigoare de ce o mai votăm noi încă o dată. 

Dl Secretar general: Nu se votează acum ce înseamnă clădire neîntreţinută, se votează care e 

majorarea impozitului pentru clădire neîntreţinută. 

Dl Mátéfi Rezső: Se formează o comisie, în care cineva trebuie să constate această clădire este 

neîntreţinută. 

Dl Secretar general: Compartimentul Urbanism duce la îndeplinire această prevedere. 

Dl Mátéfi Rezső: Ok, la pământuri se face la fel? De la urbanism cine? O să ia la pas, sau ce o să se 

întâmple? 

Dl Secretar general: Nu ştiu la pământ, nu am avut cazuri. Nu s-a plătit impozit mărit. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da sunt, scrie aici la pământurile nelucrate se măresc impozitele cu 200%. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Scrie acolo, nelucrate timp de 3 ani consecutiv. Nu a fost cazul la 

noi, domnul Şerban Adrian lucrează toate terenurile din zonă. Nu a fost niciodată cazul să se 

mărească impozitul la un teren. Pur şi simplu este o regulă care trebuie urmărită şi gestionată, 

responsabil de îndeplinirea acestei sarcini fiind Compartimentul Urbanism şi registrul agricol. Nu s-

a întâmplat niciodată de 10 ani, articolul a fost totdeauna aşa. Acum dumneavoastră vreţi să păreţi 

că ajutaţi bătrânii. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu, aici nu vorbim acum de ce vreau eu să fac sau ce vrei tu să faci, aici este un 

consiliu local şi se hotărăşte o chestiune. Deci dacă se adoptă această hotărâre trebuie şi aplicată, 

da? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: De acord. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi nu e vorba de 3 ani, că vorbim de 2 ani consecutiv, al treilea an se aplică. Iar 

nu eşti informat. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Trei ani sunt, doi cu al treilea sunt trei. 

Dl Mátéfi Rezső: Domnule viceprimar ti-am mai spus, învaţă. 

Dl Comiza Cornel: Nu ne certăm la şedinţă. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar nu ne certăm. Domnule Comiza, s-a făcut vreodată comisie? Vreţi să vă arăt 

eu căte pământuri... 

Dl Comiza Cornel: Dumneavoastră aţi avut cumnatul în primărie la registrul agricol. Acestea se 

trag de pe timpul lui. 

Dl Mátéfi Rezső: Ce se trag? Nu am  înteles. 

Dl Comiza Cornel: Vă rog frumos domnule preşedinte, mai departe. 

Dl Mátéfi Rezső: Domnule Comiza suntem la o şedintă de consiliu. 

Dl Comiza Cornel: Da, suntem la şedinţă, nu ne certăm 

Dl Mátéfi Rezső: Daţi-mi un răspuns, că nu m-a lămurit nimeni. 

Dl Comiza Cornel: Vorbiţi cu tonul de ceartă. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu vorbesc cu tonul de ceartă, vorbesc să mă audă toată lumea. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 9 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (dl Mátéfi Rezső, dl Secelean Nicolae) şi 2 abţineri (dl Butuc Titi-Nicu, dl Pop Florentin). 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei pentru locuinţele din oraşul Copşa Mică, 

construite prin Agenţia Naţională pentru locuinţe, pentru anul 2022 

 

Dl Moldovan Vlăduț: Se pot vinde apartamentele sau nu se vând? 



3 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Chiriile s-au recalculat în funcţie de alţi coeficienţi, stabiliţi printr-o 

modificare a Legii 152, dar da au scăzut chiriile se modifică inclusiv preţul de vânzare. 

Dl Moldovan Vlăduț: Se vând, nu? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Se pot vinde. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot și hotărârea este adoptată cu 10 voturi pentru şi 3 

abţineri (dl Mátéfi Rezső, dl Secelean Nicolae, dl Butuc Titi-Nicu). 

 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință pentru luna ianuarie 2022 

 

Dl Taifas Tudor: Îl propun pe domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan. 

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

 

 

 

Dl Taifas Tudor: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                   Secretar general 

TAIFAS Tudor                                                                                ŞERBAN Dorin 

 

 

 

 


