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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 27 septembrie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.200/2022 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 şi prin postare pe pagina de 

internet a oraşului. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din 30 august 2022 şi 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din 7 septembrie 2022. Procesele verbale sunt aprobate cu 

unanimitate de voturi. Proiectele de hotărâre sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate. Pe 

ordinea de zi se mai adaugă 2 proiecte de hotărâre. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi 

este votată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui imobil, proprietatea publică a 

oraşului Copşa Mică, înscris în CF nr.102826 Copşa Mică nr. Top 102826 

 

Dl Pop Florentin: Unde e clădirea? 

Dl Secretar general: Este terenul de sub fosta poştă şi un teren de pe Aleea Salcâmilor. În această 

perioadă se dezmembrează mai multe imobile, trotuare, teren de sub clădiri, se intabulează pentru 

că în mare parte aceste terenuri sunt în proprietatea statului, le dezmembrăm, le intabulăm. Noi 

aprobăm documentaţia cadastrală şi cu hotărârea de consiliu mergem la Biroul de cadastru, iar în 

loc de un CF o să fie trei. Este deja intabulat, altfel nu îl puteam dezmembra. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil, teren în 

suprafaţă de 680 m.p. cu construcţie în suprafaţă de 530 m.p., fosta centrală termină nr.2, 

aflat în domeniul privat al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Mátéfi Rezső: Câţi m.p.? 

Dl Secretar general: 680 m.p. teren şi 530 m.p. construcţia. 

Dl Mărgineanu Mircea: Licitator există? 

Dl Secretar general: Da, este o cerere, dar nu e neaparat să o cumpere cel ce a depus cererea. O să 

fie licitaţie. 

Dl Butuc Titi-Nicu: A fost evaluată? 

Dl Secretar general: Da. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a patru 

imobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea elementelor de identificare aferente a patru pozitii 

din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, însuşit prin 

HCL nr. 17/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Copşa Mică 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2022. 

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Îl propun pe domnul Muntean Vasile. 

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

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                      Secretar general 

MOLDOVAN Vlăduţ                                   ŞERBAN Dorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


