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PROCES VERBAL 
al şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 
 
Dl. secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.198/2020 a 

primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 12 consilieri din 15, 
deci şedinţa este statutară. Lipsesc dl Costache Florin, dl Toderici Ioan şi doamna 

Benicky Camelia. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 
oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet a oraşului Copşa Mică. 
Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 28 mai 

2020. Procesul verbal este aprobat 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 actualizarea Strategiei de dezvoltare a 

oraşului Copşa Mică în perioada 2014-2020 
 
 Dl Deaconu Adrian, consilier proiecte, 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 Strategiei locale cu privire la 
dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de 

salubrizare – activitatea de dezinfecție, dezinsecţie şi deratizare 
 

 Domnul Deaconu Adrian, consilier proiecte, prezintă proiectul de hotărâre.  
Dl Moldovan Vlăduţ: Avem oamenii noștri, îi putem folosi. 
Dl secretar: Nu putem, trebuie să fie o firmă acreditată să lucreze cu substanțe 

toxice. 
Dl Comiza Cornel: E ceva necesar. 
Dl Taifas Tudor: Trebuie firmă specializată. 

Dl Moldovan Vlăduţ: Dacă trebuie, trebuie. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru 

acordarea ajutoarelor de urgenţă din bugetul local 
 

 Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Pop Florentin: Să nu se extindă. 
Dl secretar: Se vor face anchete sociale, scrie în lege, ajutoarele de urgență se 

dau în baza anchetelor sociale. 
Dl Comiza Cornel: Am avut un caz, a murit cineva care nu avea aparținători. 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi 
pentru și o abținere (dl Pop Florentin). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării şi exercitării unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 
 

 Domnul secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl Moldovan Vlăduţ: Câți sunt angajați? 
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Dl secretar: Nu sunt angajați, sunt zilieri, în funcţie de necesităţi. 
Dl Comiza Cornel: Nu putem face tot cu oameni de la spații verzi, Marius 
Abrudean se ocupă de zilieri. E greu să găsești și zilieri. 

Dl Gyorffy Iosif: Cine a propus tariful? 
Dl secretar: Domnul primar a propus tariful. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 
financiari şi nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A.  Mediaş 
 

 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

iulie 2020 
 
Dl Ciucă Marius: Îl propun pe domnul Comiza Cornel. 

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

 
Dl Ciucă Marius: Declar şedinţa închisă. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 
CIUCĂ Marius                                 ŞERBAN Dorin 
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