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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 28 august 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.240/2020 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 13 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipseşte dl 

Costache Florin și dl Ciucă Marius. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei 

oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din data de 28 iulie 

2020. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adaugă un 

punct, utilizarea excedentului bugetar. 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 rectificarea bugetului local 

 

Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre.  

Dl Moldovan Vlăduţ: I-am preluat pe toți? 

Dna Suciu Suciu: Doar patru. 

Dl Taifas Tudor: Clubul nu o să primeacă bani de la Federația de Fotbal? 

Dl Secretar general: Sunt programe naționale de finanțare ale cluburilor, directorul o să se ocupe 

să obțină, să intre în programe. 

Dna Suciu Silvia: Deocamdată să pornim. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru și 1 

abținere (dl Pop Florentin). 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar 

 

Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre.  

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

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Orăşenesc 

Copşa Mică 

 

Domnul secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru şi 1 

abținere (dl Pop Florentin). 

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru angajaţii Clubului 

Sportiv Orăşenesc Copşa Mică 

 

Domnul Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Toderici Ioan: O să fie plătiți de primărie? 

Dl Secretar geneneral: De club o să fie plătiţi. 

Dl Pop Florentin: Bănuiesc că o să îi vedem 8 ore. 

Dl Secretar general: Vorbiți cu Paul Drăghiciu, el  este director şi va urmări activitatea angajaților 

clubului. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru și 2 

abțineri (dl Pop Florentin și dl Toderici Ioan). 

 

Punctul  5.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă a 

oraşului Copşa Mică pentru perioada 2014-2020 

 

Domnul Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 
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Dl Toderici Ioan: Noi am finanțat în urmă cu 2 ani 800 mii de lei pentru o scară de blocuri, ce s-a 

întâmplat? 

Dl Gyorffy Iosif: S-a amenajat. 

Dl Toderici Ioan: Nu, să se amenajeze o scară cu apartamente și să se dea în folosință la oameni. 

Dl Deaconu Adrian: Acum vreo 4 ani s-a făcut în bl. P1 o scară. 

Dl Toderici Ioan: Erau nelocuite. Unde sunt banii? 

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

 

Punctul 6. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al oraşului Copşa Mică a 

trei suprafeţe de teren 

 

Domnul Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unei suprafeţe de 

teren 

 

Domnul Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sistem informațional 

pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 

"Apele Romane" a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia 

 

Domnul secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a două locuinţe construite din 

fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii contractelor de închiriere 

 

Domnul secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

Punctul 10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  

septembrie 2020 

 

Dl Gyorffy Iosif: O propun pe doamna Mărgineanu Marcela. 

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

 

Dl Gyorffy Iosif: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

Gyorffy Iosif                             Șerban Dorin 
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Matei Iuliana 


