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PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 3 noiembrie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

Dl secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 303/2020 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 15 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Faţă de 

ordinea de zi comunicată, vă rugăm să fiţi de acord cu introducerea unui punct suplimentar pe 

ordinea de zi, referitor la achiziţia de tablete pentru elevi cu finanţare din fonduri europene. 

 În continuare se supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020 

 

Dl Comiza Cornel: Îl propun preşedinte de şedinţă, pentru luna noiembrie 2020, pe domnul 

Apetrei Liviu. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului oraşului Copşa Mică 
 

Dl secretar general: Alegerea viceprimarului se va face prin vot secret, în urma propunerilor făcute 

de către consilieri sau primar, adoptându-se o hotărâre de consiliu local. 

Dl Apetrei Liviu: Vă invit să faceţi propuneri. 

Dl Comiza Cornel: Îl propun ca viceprimar al oraşului Copşa Mică pe dl Tăpălagă Nicolae-

Bogdan. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Îl propun viceprimar pe dl Comiza Cornel. 

Dl Apetrei Liviu: Mai sunt şi alte propuneri? Constat că nu mai sunt. Propun să votăm. 

În continuare, toţi consilierii votează în cabina special amenajată şi pun buletinele de vot în urnă.  

În urma numărării buletinelor de vot, se constată că dl Tăpălagă Nicolae-Bogdan a fost votat de 9 

consilieri, dl Comiza Cornel de 4 consilieri, iar două buletine de vot sunt nule. Astfel, dl Tăpălagă 

Nicolae-Bogdan se alege viceprimar al oraşului Copşa Mică, fiind adoptată o hotărâre în acest sens. 

 

 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
 

Dl Apetrei Liviu: Vă invit să faceţi propuneri. 

Dl Tăpălagă Nicolae-Bogdan: fac următoarele propuneri: 

 A. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, în următoarea 

componenţă: 

1. Comiza Cornel - PNL 

2. Tăpălagă Nicolae-Bogdan - PNL 

3. Taifas Tudor - PNL 

4. Secelean Nicolae - USR PLUS 

5. Butuc Titi-Nicu - PSD 

 

 B. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitaţi sportive şi de 

agrement, în următoarea componenţă: 

 1. Pop Iosif-Florentin - PSD 

 2. Muzsnai Melinda - UDMR 

 3. Muntean Vasile-Sorin - independent 

 4. Moldovan Vlăduț - PNL 

 5. Benicky Camelia-Maria - PNL 
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 C. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a liniştii publice, 

a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, în următoarea componenţă: 

 1. Apetrei Liviu - PNL 

 2. Baciu Ioan - PNL 

 3. Mărgineanu Ilie-Mircea - PNL 

 4. Mátéfi Rezső - USR PLUS 

 5. Ciobotă Marcel - USR PLUS 

 

Dl Apetrei Liviu: Mai sunt propuneri? Constat că nu mai sunt. O să votăm proiectul de hotărâre aşa 

cum a fost propus de dl Tăpălagă Nicolae-Bogdan. 

 Hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru şi trei abţineri: dl Pop Iosif-Florentin, dl Mátéfi 

Rezső şi dl Ciobotă Marcel. 

 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Copşa Mică la proiectul 

“Creşterea gradului de utilizare a internetului în şcoala copşană” prin  Programul 

operaţional Competitivitate 2014-2020 

 

Dl Cristea Dan prezintă proiectul de hotărâre. 

 Proiectul 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 

  

 


