
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28 iulie 2020 a 
Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.222/2020 a 
primarului oraşului Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi  13 consilieri din 15, 
deci şedinţa este statutară. Lipsesc dl Costache Florin și dl. Pop Florentin. 

Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică 
şi prin postarea pe pagina de internet a oraşului Copşa Mică. Supun spre 

aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 30 iunie 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. 
 

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „NORD TRANS” 
 

 Domnul Secretar general prezintă proiectul de hotărâre.  
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 
Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului 

de funcţii ale Serviciului public de gospodărie comunală şi aparatului de 
specialitate al primarului 
 

 Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
Dl Gyorffy Iosif: Cine îi va coordona? 

Dl Primar: Domnul Pop Dorin se va ocupa. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 
de voturi. 

 
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiei taxi nr.2 

transportatorului autorizat S.C. Mirco Gamir S.R.L. Copşa Mică 
 

 Domnul Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
 
Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

 
 Doamna Suciu Silvia, contabil şef, prezintă proiectul de hotărâre. 

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

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru luna august 2020 
 

 Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Gyorffy Iosif. 
Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate 

de voturi. 
Dl Comiza Cornel: Declar şedinţa închisă. 
 

 
 Preşedinte de şedinţă                     Secretar general 

 COMIZA Cornel                        ŞERBAN Dorin 


