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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 28 mai 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 
 
Dl secretar: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.172/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 
consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl. Costache 
Florin. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  
şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2020 şi procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din data de 22 mai 2020. Procesele verbale 
sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Toate proiectele au fost 
avizate de comisii. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este 
votată cu unanimitate de voturi. 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, 
a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a 
tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru 
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în 
cadrul POIM 
 
Dl. 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 modificarea art. 11 din  
Regulamentul de organizare şi funcţionare a teraselor sezoniere 
pe domeniul public şi privat al Oraşului Copşa Mică, aprobat prin 
H.C.L. nr. 19/2016 
 
Dl. 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 atribuirea autorizaţiei taxi nr. 1 
transportatorului autorizat S.C. Alessio Flori Taxi S.R.L. din 
Copşa Mică 
 
Dl. secretar general prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de maşti de 
protecţie pentru persoanele încadrate în grad de handicap care 
nu se încadrează în condiţiile O.U.G. nr. 78/2020, în contextul 
epidemiei de coronavirus, din fonduri de la bugetul local al 
oraşului Copşa Mică 
 
Dl. secretar general prezintă proiectul de hotărâre.  
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna iunie 2020 
 
Dna Benicky Camelia: Îl propun pe domnul Ciucă Marius. 
 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este 
adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
 
Dna Benicky Camelia: Declar şedinţa închisă. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 SECRETAR GENERAL 
BENICKY Camelia Maria                   ŞERBAN Dorin 
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