
PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 26 ianuarie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 8/2021 a primarului oraşului 

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

Cornel participă la ședintă online, din motive medicale. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 

sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi pe pagina de internet. Supun spre aprobare procesul verbal 

al şedinţei ordinare din 22 decembrie și procesul verbal al ședinței extraordinare din 7 ianuarie 

2021. Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi se mai adauga 1 

punct. Toate proiectele au avizul comisiilor de specialitate. Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea 

de zi este votată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei  Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgentă 

 

Dl Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

oraşului Copşa Mică a unui imobil, construcţie şi terenul aferent, centrala termica CT1 

 

Dl Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

3. 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. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul "Creşterea calităţii vieţii în oraşul Copşa Mică prin 

proiecte integrate" Cod SMIS 123741 

 

Dl Deaconu Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii servituții de trecere cu piciorul şi auto 

constituit asupra imobilelor înscrise în C.F. nr. 101084 şi nr. 101083 Copşa Mică, precum şi a 

imobilelor înscrise în CF nr. 100073 şi  nr. 100069 Copşa Mică 

 

Dl Buta Claudiu prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2021 

 

Dna Benicky Camelia îl propune pe dl Butuc Titi-Nicu. 

 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 


