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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 31 martie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.146/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsesc domnii Ciucă 
Marius şi Costache Iulius Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin 
afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi pe pagina de web a 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  
şedinţei ordinare din data de 27 februarie 2020 și procesul verbal al 
ședinței extraordinare din data de 16 martie 2020. Procesele verbale 

sunt  aprobate cu unanimitate de voturi. Se supune la vot ordinea de 
zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
administrativ-teritorială a oraşului Copşa Mică 
 
 Domnul secretar general  prezintă proiectul de hotărâre.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire a 
registrului agricol 
 
 Domnul secretar general prezintă proiectul de hotărâre.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Orăşenesc Copşa 
Mică 
 
 Domnul secretar general  prezintă proiectul de hotărâre.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna aprilie  2020 
 
 Dl Apetrei Liviu: Îl propun pe domnul Baciu Ioan. 
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Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 
unanimitate de voturi. 
 
Dl Apetrei Liviu: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă                                        Secretar general 
Apetrei Liviu          Şerban Dorin 
                                                                         
 
 


