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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 24 noiembrie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 Se păstrează un moment de reculegere în memoria fostului consilier local Apetrei Liviu. 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.317/2020 a primarului oraşului 

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

Ciobotă Marcel, motivat medical, iar domnii Mátéfi Rezső şi Tăpălagă Nicolae-Bogdan participă la 

şedinţă prin mijloace online. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului 

Copşa Mică şi prin postarea pe site-ul oraşului. Supun spre aprobare procesele-verbale ale  

şedinţelor extraordinare din data de 3 noiembrie 2020 şi 9 noiembrie 2020. Procesele-verbale sunt 

aprobate cu unanimitate de voturi. Având în vedere ca preşedintele de şedinţă pentru luna noiembrie 

a decedat, vă rog să faceţi propuneri în vederea alegerii unui preşedinte pentru această şedinţă. 

Domnul Moldovan Vlăduţ îl propune pe domnul Comiza Cornel, care este ales 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 

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

împotrivă (dl Mátéfi Rezső). 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin 

hotărâri ale Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Pop Iosif Florentin: Observ un post nou înfiinţat, consilierul viceprimarului. Consider că după 

atâtea mandate făra consilier personal al viceprimarului, se putea şi acum făra acest post. 

Dl Mátéfi Rezső: Sunt foarte multe posturi pentru oraşul Copşa Mică. În orice moment, posturile 

pot fi ocupate. 

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

împotrivă (dl Mátéfi Rezső si dl Pop Iosif Florentin). 

 

 

Punctul 3. Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriilor din anul 2019 pentru locuinţele 

ANL din Copşa Mică, Str. Laborator, blocul 37 

 

Dl Mátéfi Rezső: Nu suntem noi de vină că cineva din primărie nu a ştiut să-ţi facă treaba. 

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

împotrivă (dl Mátéfi Rezső). 

 

Punctul 4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea chiriei pentru locuinţele ANL din oraşul 

Copşa Mică, Str.Laborator, blocul 37 ANL, pentru anul 2021 

 

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

 

Punctul  5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea elementelor de identificare aferente unor 

poziţii din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Copşa Mică, 

însuşit prin HCL nr.17/2001 ”privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al oraşului Copşa Mică”, pentru unele străzi din oraşul Copşa Mică 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 

oraşului Copşa Mică în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolae Teclu” 

Copşa Mică pentru anul şcolar 2020-2021 

 

Dl Secretar general: Vă rog să faceţi propuneri. 

Dl Comiza Cornel: Îi propun pe domnii Tăpălagă Nicolae-Bogdan şi Mărgineanu Ilie-Mircea. 

Dl Mátéfi Rezső: Îl propun pe domnul Pop Iosif-Florentin. 

 Propunerea domnului Comiza Cornel este aprobată cu 12 voturi pentru şi un vot împotrivă 

(dl Mátéfi Rezső). 

 

Punctul 7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu” 

 

Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi, dl primar 

Mihalache Daniel Tudor fiind desemnat reprezentantul oraşului Copşa Mică în Adunarea Generală 

a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu”. 

 

Punctul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna  

decembrie 2020 

 

Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Baciu Ioan. 

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

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Primăria ar trebui să angajeze un asistent de proximitate. 

Dl Mátéfi Rezső: Şedinţele de consiliu să se facă online şi să fie publice. 

 

Dl Comiza Cornel: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                  Secretar general 

Comiza Cornel                                                    Șerban Dorin 

 

 

 

 

 

 


