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PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 7 octombrie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, cu convocare de îndată 

 

 

 

Dl secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.213/2022 a primarului oraşului 

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

domnii Pop Iosif-Florentin şi Muntean Vasile-Sorin care este şi preşedinte de şedinţă. Astfel trebuie 

ales preşedintele pentru această şedinţă. Cu unanimitate de voturi se alege domnul Tăpălagă 

Nicolae-Bogdan.  Supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată Cămin Cultural, 

str. Şoseaua Mediaşului, nr. 121, din oraşul Copșa Mică” a cheltuielilor aferent proiectului, 

precum şi a participării Oraşului Copşa Mică la programul de finanțare din cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul local, I.3. Reabilitarea moderată 

a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale – Runda II 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare integrată a Şcolii 

Gimnaziale nr. 1 – Copşa Mică” a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării 

Oraşului Copşa Mică la programul propus spre finanțare din cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență Axa 2 Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilientă în 

clădirile publice Componenta 5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.1: Renovare integrată 

(consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor publice – Runda II 

 

Dl Mátéfi Rezső: Acolo sunt puţini copii. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Este una din clădirile care are documentaţia tehnică, C.F.-uri în 

regulă şi e păcat să nu aplicăm. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Construirea de insule ecologice 

digitalizate în orașul Copșa Mică, județul Sibiu” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.B 

COMPONENTA 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I1. – Dezvoltarea, 

modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la 

nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția I1.B – Construirea de insule 

ecologice digitalizate 

  

Dl Mátéfi Rezső: Plăteşti? 

Dl Deaconu Adrian: În mod normal nu. 

Dl Mátéfi Rezső: O să fie totul selectat? 

Dl Deaconu Adrian: Vor fi 12 containere diferite. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi camere de supraveghere? 

Dl Deaconu Adrian: Da, sunt. Este un proiect tip aprobat de Ministerul Mediului. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport 

public local în zona funcțională a UAT care formează parteneriatul – Runda 2”, şi a 

cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Orașului Copșa Mică, în 

parteneriat, la programul de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
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Componenta C10- Fondul Local, Investiţia I.1. Mobilitate urbană durabilă, Subcategoria 

I.1.1. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante) şi a acordului de parteneriat 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Înființarea și dotarea unui centru 

de colectare prin aport voluntar în orașul Copșa Mică, jud. Sibiu” în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență al României, în cadrul apelului de proiecte cu titlul 

PNRR/2022/C3/S/I.1.A  COMPONENTA 3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția 

I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune  

Subinvestiția I1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul National 

de Redresare si Rezilienta (PNRR) 

 

Dl Moldovan Vlăduţ: Arunci tot selectiv, nu? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Da, se deschide containerul pe care îl scanezi. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Pentru fiecare container ai o cartelă? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Nu, o cartelă pentru toate. 

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

 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Declar sedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                   Secretar general 

TĂPĂLAGĂ Nicolae Bogdan                                                        ŞERBAN Dorin 

 

 

 

 

 


