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PROCES VERBAL 
al şedinţei extraordinare din data de 16 martie 2020 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, cu convocare de îndată 
 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.139/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 11 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc  domnii Ciucă 
Marius, Costache Florin, Butuc Titi şi doamna Benicky Camelia. În 
continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării şi 
distribuirii hranei şi apei potabile pentru persoanele izolate la 
domiciliu, în contextul epidemiei de coronavirus, din fonduri de 
la bugetul local al oraşului Copşa Mică 
 
 Dl primar şi dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Primar: Acum am creat cadrul legal să intervenim în caz că e 
nevoie, dacă au nevoie de ajutor să putem interveni să îi ajutăm. 
Acum  e ultima şedinţă publică fizică, următoarele probabil vor fi pe 
face time sau whatsapp prin videoconferinţă. În mod sigur va apărea 
azi în pachetul de legi şi cum se fac şedinţele on line şi cum se va 
valida votul, va fi o chestie de securizare, un cod. Problema e gravă şi 
va fi din ce în ce mai problematică, va dura şi o să fim afectaţi. 
Dl Pop Florentin: De venit va veni. 
Dl Primar: Începem să fim în pas cu ceea ce se întâmplă. Mâine voi 
avea o şedinţă cu sefii de birou, vom încerca să ne adaptăm la câte 
informaţii avem. Ştim că 14 zile  durează incubaţia, vom împărţi 
personalul, astfel încât cei care vor putea munci de acasă, personalul 
de la contabilitate, achizitii să rămână acasă pe ciclu de două 
săptămâni, în aşa fel încât să nu se întîlnească şi să putem funcţiona. 
Asta e una din măsuri, are şi noimă, să nu expunem mai mulţi 
oameni. Noi am început deja procesul de digitalizare. Persoana de la 
caserie va merge doar o dată la finanţe cu banii, nu de două ori aşa 
cum era până acum. Eu voi fi tot timpul  aici, nu am cum să mă dau 
deoparte, mă mai gandesc dacă voi face, pe rând cu viceprimarul câte 
două săptămâni. Sunteţi aleşi locali, fiţi responsabili. Noi o să o 
ducem atât cât putem, cât mai corect. O să vedem ce facem cu 
publicul, deşi numărul oamenilor care vin e tot mai mic, probabil va fi 
un singur ofiţer de serviciu în front office. 
M-a întrebat secretarul dacă un om care este în autoizolare, este 
bolnav şi are posibilităţi financiare, va plati Consiliul Local pentru el? 
Un om care este infectat şi îţi dă cardul pe geam, automat va fi 
infectat şi celălalt şi avem al doilea om infectat. Aşa că dacă îl găsim 
pe pacient când este izolat la domiciliu va fi mult mai uşor printr-un 
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sistem gata creat să îi  duci mâncarea la uşă şi să pleci. Inclusiv 
gunoiul va rămâne în locuinţă pănă cînd îl vom lua printr-un serviciu 
special. 
Dl Pop Florentin: Nu poţi face diferenţe, îi ajuţi pe toţi. 
Dl Primar: Sunt care şi-au creat sistemele lor la bloc, merge vecinul 
şi îi pune la uşă. 
Dl Pop Florentin: Ideea e că trebuie să stea în casă. 
Dl Primar: Când avem un om, un pacient se anunţă Poliţia Locală, 
noi îl luăm în evidenţă şi îl urmărim. Avem în auto-izolare o familie în 
Târnăvioara, nu au respectat regulile, poliţia va anunţa DSP-ul să îi 
dea amendă si să îi facă dosar penal. 
Dl Apetrei Liviu: Săptămâna trecut a venit din Anglia o pereche şi nu 
le-a spus să stea în casă. 
Dl Primar: Cei mai mulţi când vin din zonele astea ştiu de unde vin, 
zone albe, galbene sau rosii. 
Dl Pop Florentin: Zona galbenă peste două zile e zonă roşie. 
Dl Primar: Noi încercăm să respectăm regulile pe România. 
Dl Baciu Ioan: Azi avem de aprobat, dacă suntem de acord sau s-a 
stabilit un prag, o sumă? 
Dl Primar: Nu, la preţul pieţei. Noi ne-am gândit la lucrul acesta, de 
ce? De exemplu, un primar dintr-o comună de lângă noi, au venit 
oamenii acasă şi s-a gândit să le cumpere doi saci de cartofi, 10 litri 
de ulei, etc. şi atunci pănă facem noi un meniu aici, să ne gândim ce, 
mai bine cumpărăm meniu gata făcut, care este pe lege, are caloriile 
necesare, analiză, îţi dă factură, ai un control şi dai o porţie, doua 
porţii, nu estimezi. Avem un formular pe care l-a făcut dl Benko 
Sandor şi ştim fiecare ce mânâncă şi ştim pentru fiecare ce vom 
cumpăra. 
Dl Gyorffy Iosif: Funcţionează şi pe pandemie, pe o infectare mai 
mare a populaţiei? 
Dl Primar: Vorbim de cazurile pe care le putem gestiona, în funcţie de 
cum se schimbă situaţia vom face şedinţe şi hotărâm ulterior ce vom 
face. Vă mulţumesc de participare. 
 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
Dl Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă. 
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