
PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare din data de 7 ianuarie 2021 a  

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică, cu convocare de îndată 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 5 /2021 a primarului oraşului 

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

Dl Comiza Cornel participă la şedinţă online. Faţă de ordinea de zi comunicată, se adaugă încă două 

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

 

Punctul 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar 

 

Dna Suciu Silvia 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 aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de 

proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate" – faza 

Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

 

Dl Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Mátéfi Rezső: În ce constă proiectul, ce se face? Modernizare ce înseamnă? Doar clădirea, sau? 

Dl Deaconu Adrian: Modernizarea școlii însemnă inclusiv dotarea școlii cu mobilier, tablă 

interactivă, sisteme antiincendiu, antiefracţie, camere video, o școală total nouă, bănci, scaune, sală 

de sport, teren de sport. 

Dl Mátéfi Rezső: Ați inclus, de exemplu să faceți laboratoare de chimie, fizică? 

Dl Deaconu Adrian: Da, se schimbă inclusiv  toate calculatoarele, tot interiorul, tot exteriorul. 

Dl Mátéfi Rezső: Laboratoare cum aveam noi, acum de exemplu în școală nu există nici un 

laborator. 

Dl Deaconu Adrian: Eu nu am aici lista cu dotările dar vă pot spune că există inclusiv schelet 

pentru laboratorul de biologie, minge medicinală, toate dotările. 

Dl Ciobotă Marcel: Sală de sport sau doar teren de sport? 

Dl Deaconu Adrian: Și sală de sport și teren de sport. 

Dl Mátéfi Rezső: Tot sala de jos va rămâne? 

Dl Deaconu Adrian: Da, se va reabilita, terenul de sport va fi cu tribune, cu împrejmuire, va deveni 

o școală cu toate sistemele și dotările noi. Va fi altă școală. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu ați cuprins și dulapuri pentru copii, pentru cărți și caiete? 

Dl Deaconu Adrian: Sunt și dulapuri pentru fiecare copil. Undeva la 7 mil. lei vor fi alocați pentru 

școală, diferența pănă la 11 mil. lei va merge pentru str. Târnavioara. 

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

 

Punctul 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  indicatorilor tehnico-economici 

în cadrul proiectului “Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin proiecte integrate”,  

Cod proiect 123741 

  

Dl Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

 

Dna Benicky Camelia: Declar şedinţa închisă. 

 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                     Secretar general 

 Benicky Camelia                                                                                    Şerban Dorin 


