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PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 09 noiembrie 2020 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

Dl secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 314/2020 a primarului oraşului 

Copşa Mică. Constat că sunt prezenţi 14 consilieri din 15, deci şedinţa este statutară. Lipsește 

domnul Apetrei Liviu. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa 

Mică şi postarea pe pagina de internet a oraşului. Având în vedere că lipseşte preşedintele ales 

pentru luna noiembrie, trebuie să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 9 noiembrie 2020.  

 Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 09.11.2020 

 

Dl Comiza Cornel:  Îl propun pe dl Tăpălagă.  

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

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei obiectivelor de investiții pe 

anul 2020 

 

Doamna Suciu Silvia prezintă proiectul de hotărâre şi face legatura între un punct din rectificarea 

bugetară şi Decizia nr.38/23.09.2020 emisă de camera de Conturi Sibiu, pe care o prezintă. S-a 

dispus recuperarea sumei de 181.589,01 lei. Suma a fost recuperata în întregime în timpul 

controlului. 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă îmi dați voie să vă întreb, ce anume se va face pe strada Forjei? 

Decolmatare, ce? 

Dl viceprimar oferă explicații despre lucrările ce vor avea loc în zona respectivă. 

Dna Suciu Silvia: Mai aveți alte întrebări? 

Dl Mátéfi Rezső: Da, mai am o întrebare. Ce este cu suma de 180.000? De unde s-au recuperat? 

Cum s-au recuperat? 

Dna Suciu Silvia: S-au recuperat prin virament bancar de la firma care a beneficiat de acești bani, 

HM Product Târgu Mureș. Ei au fost înștiințați în timpul controlului, încă de organele de control, 

bineînțeles cu adresă însoțită de la instituție și au plătit inclusiv penalități de întârziere de 14.000 lei.  

Dl Mátéfi Rezső: Dar cum s-au plătit acei bani? Nu s-a făcut o recepție a lucrării? 

Dna Suciu Silvia: Nu este vorba de recepția lucrării, s-a constat o greșeală de calcul. Am înțeles că 

a fost vorba de o virgulă pusă greşit pe calculator. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar cine a făcut? Că nu cred că dvs. ați făcut calculul ăsta. 

Dna Suciu Silvia: Nu am făcut noi calculul, de regulă devizul îl face constructorul. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi cine verifică? Cum verifică? 

Dna Suciu Silvia: Se mai întâmplă greșeli. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi această lucrare când a fost plătită? 

Dna Suciu Silvia: În anul 2019. 

Dl Mátéfi Rezső: Şi numai în 2020 s-a observat? 

Dna Suciu Silvia: Numai în 2020, când a venit controlul, că în special investițiile se verifică. 

Dl Mátéfi Rezső: Asta cu virgula nu dă nicium, dar mă rog… 

Dl Comiza Cornel: Principalul este că s-au recuperat banii. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu-i chiar așa. 

Dl viceprimar: Să supunem la vot proiectul de hotărâre că deja dureaza prea mult. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi nu durează prea mult, aici erau niște chestiuni care trebuiau lămurite, de unde 

și cum. 

Dl viceprimar: Da. Şi vi s-a explicat. 
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Dl Mátéfi Rezső: Domnule Tăpălagă, trebuie să mă lăsați ca sa mă lămureasca, că de aia sunt 

consilier local și dacă întrebăm pe ceilalți nu ştiu dacă au înțeles. 

Dl viceprimar: Banii s-au recuperat, vi s-a explicat foarte clar, având în vedere că ședința ar trebui 

să decurgă simplu și foarte clar, propun ca înainte de ședință orice nelămuriri aveți legat de punctele 

de pe ordinea de zi, să solicitați informații astfel încât la ședința de consiliul local să fim informați 

și să votăm corect. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar aici nu scrie nicăieri că s-au recuperat banii. 

Dna Suciu Silvia: Raportul pe care îl scriu, propunerea bugetării titlului 85, pentru că nu vreau să 

vă împui capul cu niște coduri pe care nu aveți cum să vi le însușiți, de asta vă relatez și nu citesc de 

pe referat, titlul 85 înseamnă recuperări ale cheltuielilor finanțate în anii precedenți. Nu ne permite 

să folosim banii direct, intră pe un titlu și de acolo printr-o hotărâre de consiliu local îi putem folosi. 

Din banii aceia, 100.000 lei dorim să-i alocăm pentru lucrări și 25.000 lei la alt capitol, actualizarea 

PUG. 

Dl Ciobotă Marcel: Pot să întreb și eu ceva? Aici scrie refacere acostament lângă DN14. Ce este? 

Dl viceprimar prezintă locul în care se va face lucrarea. 

Dl Ciobotă Marcel: Nu aparține de DN14? 

Dl viceprimar: Nu. 

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

 

Dl Tăpălagă Nicolae-Bogdan: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                             Secretar general 

TĂPĂLAGĂ Nicolae-Bogdan        ŞERBAN Dorin 


