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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 25 octombrie 2022 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.226/2022 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte 

domnul Mátéfi Rezső. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa 

Mică si prin postare pe pagina de internet. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare 

din 27 septembrie 2022 şi procesul verbal al şedinţei extraordinare din 7 octombrie 2022. Procesele 

verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adaugă 1 proiect de hotărâre. 

 Proiectele de hotărâri sunt insotite de avizele comisiilor de specialitate. Se supune la vot 

ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea deplasării unei delegaţii în Republica Moldova, în 

perioada 14-20 noiembrie 2022 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construită din fondurile 

statului, în baza Decretului-lege nr.61/1990, către titularul contractului de închiriere, doamna 

Oancea Emese-Eniko 

 

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

 

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

douăsprezece immobile, terenuri situate în intravilanul oraşului Copşa Mică 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, personae 

juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi şi scăderea din evidenţa fiscală a 

acestora la Primăria oraşului Copşa Mică. 

 

Dl Pop Florentin: Şi până acum de ce nu s-a făcut recuperarea creanţelor? Cine răspunde pentru 

nerecuperare? 

Dl Secretar general: Societatile comerciale sunt radiate de la Registrul comertului.  

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere (Dl Pop Florentin). 

 

6. Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexelor 1 şi 2 la HCL nr. 35/2022 pentru 

aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a 3 clădiri publice din UAT Copșa Mică” a 

cheltuielilor aferente 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 

 

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

 

Dl Muntean Vasile: O propun pe doamna Muzsnai Melinda. 

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

 

Dl Muntean Vasile: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                    Secretar general 

MUNTEAN Vasile                                                                 ŞERBAN Dorin 


