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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 22 decembrie 2020 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.337/2020 a primarului oraşului 

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

Cornel participă la ședintă online. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin postarea dispoziţiei de 

convocare pe pagina de internet a Oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare procesul verbal al  

şedinţei ordinare din data de 24 noiembrie 2020. Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de 

voturi. Faţă de ordinea de zi comunicată, se mai adaugă 2 puncte. Se supune la vot ordinea de zi. 

Ordinea de zi este votată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl Mátéfi Rezső: Am o propunere. Ședințele pe perioada pandemiei să se facă pe Zoom sau cine 

vrea să intre pe Zoom, să nu mai venim aici, e frig, stăm iar aici 15-20 persoane. Legea ne permite, 

nu e neapărat să venim fizic. 

Dl Baciu Ioan: Legea ne permite, trebuie să propuneți și vedem ce se întâmplă în viitor. Legea ne 

permite dar nu avem obligația. 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă vin și mă îmbolnăvesc? Legea ne permite să participăm pe Zoom. 

Dl Baciu Ioan: Ședința e publică. 

Dl Mátéfi Rezső: Da, e publică. 

Dl. Pop Florentin propune diverse. 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul Gyorffy Iosif 

Dl Secretar general prezintă încheierea Judecătoriei Mediaş nr. 2681/07.12.2020, pronunţată în 

dosarul nr. 4819/257/2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gyorffy 

Iosif. 

 Dl Gyorffy Iosif depune jurământul. 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

Dna Suciu Silvia 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 modificării organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului prin înființarea a trei posturi de îngrijitor curățenie 

în cadrul Direcției de Asistență Socială. 

 

Dl Mátéfi Rezső: Pe asistență socială sau de curățenie? Ce fac aceste persoane? 

Dl Baciu Ioan: Noi discutăm despre înființare, dacă suntem de acord să se facă. 

Dl Butuc Titi: Ce fac? Curățenie, menaj? 

Dl Baciu Ioan: În funcție de ce va fi nevoie. 

Dl Butuc Titi: Nu putem aproba ce nu știm. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: E vorba de curățenie, îngrijire spații administrate de primărie, cămin 

cultural, cantină, la gradiniță e nevoie de îngrijitor, în funcție unde avem nevoie. 

Dl Ciobotă Marcel: Trei femei de serviciu? 

Dl Mátéfi Rezső: Avem deja trei femei de serviciu și mai trebuie trei, nu? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Cele trei femei de serviciu nu pot acoperii clădirea SMURD, 

primăria, poșta. 

Dl Mátéfi Rezső: Dar poșta este în chirie, de ce se face curățenie? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: La serviciul public și spațiile comune, cămine culturale, la grădiniță 

unde chiar necesită personal. 

Dl Mátéfi Rezső: Câte femei de serviciu sunt la grădiniță? 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Una. 
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Dl Mátéfi Rezső: În sat nu este. Asta nu trebuie să acopere, nu aparține de bugetul școlii? Căminele 

culturale în sat și Târnăvioara care nu se folosesc, ce curățenie să facă? 

Dl Baciu Ioan: Domnule consilier, în momentul ocupării postului respectiv o să discutăm de unde 

se finațează, deocamdată nu avem ceva concret. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi dacă înființam posturile, e clar. 

Dl Pop Florentin: În momentul ocupării nu mă mai întreabă nimeni nimic, decât acum, așa că nu 

știu ce sursă de finanțare o să discutăm atunci. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 9 voturi pentru, 5 voturi 

împotrivă şi 1 abținere. Au votat împotrivă domnii: Pop Florentin, Butuc Titi, Mátéfi Rezső, 

Ciobotă Marcel şi Secelean Nicolae. S-a abţinut d-na Muzsnai Melinda. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local care se vor 

efectua în anul 2021 cu persoanele apte de muncă beneficiare ale ajutorului social, în temeiul 

Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților care vor fi prestate în folosul comunității 

pe parcursul anului 2021 de către contavenienți 

 

Dl Butuc Titi: Avem mulți? 

Dl Baciu Ioan: Asta diferă de la o zi la alta. 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea a doua taxe locale aprobate prin H.C.L Copşa 

Mică nr. 70/2020 

 

Dl Fluture Adrian prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Butuc Titi: Cam mult 100 lei iarna. 

Dl Fluture Adrian: Vă dați seama cât consumă iarna să încălzească sala de sport. 

Dl Butuc Titi: Dar vara cât consumă? Doar apă caldă. 

Dl Fluture Adrian: Apă caldă, lumină, sunt mai multe cheltuieli. În Mediaș e 130 lei același tip de 

sală. Presupune niște costuri. Sunt 5 luni considerate de iarnă din 01.11 - 31.03 şi 7 de vară din  

01.04 - 30.10. 

Dl Mátéfi Rezső: Eu zic totuși, dacă nu e nevoie să faci căldură, nu ar trebui să pui 100 lei. 

Dl Fluture Adrian: Nu știm cum e vremea, trebuie să găsim niște repere. 

Dl Baciu Ioan: Asta ar fi în funcție de temperatura de afară. La cineva în octombrie să îi luăm 50 

lei că e vremea bună, la jumătatea lunii să cerem 100 lei și la începutul lunii noiembrie că se racește 

sau se încălzește să modificăm taxa. 

Dl Mátéfi Rezső: E vorba că cresc taxele pentru că merge încălzirea, dar dacă nu folosim de ce 

luăm 100 lei? 

Dl Baciu Ioan: Știți foarte bine că la începutul lunii noiembrie sunt obligatorii cauciucurile de iarnă 

chiar dacă ninge sau nu. 

Dl Pop Florentin: Unde se vor plăti taxele de închiriere, la caseria primăriei sau la Asociația 

Sportivă? 

Dl Baciu Ioan: La caseria primăriei. 

Dl Moldovan Vlăduţ: De ce se mai ia 26 lei? 

Dl Fluture Adrian: Pentru susţinerea Serviciului de pompieri voluntari. 

Dl Butuc Titi: Dacă pe perioada unui an rămâne un surplus, ce se întâmplă cu banii? Merg în altă 

parte sau rămân acolo? 

Dl Baciu Ioan: Rămân în același cont. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 14 voturi pentru și o 

abținere: dl Pop Florentin. 
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6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna ianuarie 2021 

 

Dl Baciu Ioan: Propun pe doamna Benicky Camelia. 

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

 

 

Diverse 

 

Dl Mátéfi Rezső: Propun să se facă şedința pe Zoom. 

Dl Baciu Ioan: Consider că am discutat despre subiectul acesta. 

Dl Pop Florentin: Domnule președinte dumneata stabilești acum când se încheie discuția? 

Dl Muntean Vasile: Eu vreau să propun pentru ședința următoare o capelă la Târnăvioara. 

Dl Baciu Ioan: Pentru capelă dumneavoastră trebuie să depuneți un proiect de hotărâre care se va 

discuta la ședința următoare dacă și depuneți documentele la domnul secretar în timp util. 

Dl Muntean Vasile: Încă ceva, în legătură cu tomberoanele, am văzut că s-au suplimentat, să se ia 

măsuri, să se mărească țarcurile, o ușă că e foarte mizerie. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu am înțeles pănă la urmă, ce se întâmplă cu Zoom-ul? 

Dl Baciu Ioan: Cine e de acord cu propunerea d-lui Mátéfi Rezső? 

 Propunerea se supune la vot - 4 voturi pentru, 3 abțineri și 8 voturi împotrivă. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Se pare că câțiva dintre colegi au o problemă în a acorda ședințelor 

de consiliu 2 ore. Am tot încercat să vă rog să acordați 2 ore înainte de ședință să vă informați, nu să 

veniți la ședințe să vă informați. Dacă facem pe Zoom iasă o harababură. 

Dl Ciobotă Marcel: De ce? Îți trimit pe e-mail toate datele ședinței. 

Dl Mátéfi Rezső: Ședințele trebuie discutate, nu venim numai să ridicăm mâna. 

Dl Butuc Titi: Cu asistentul de proximitate? 

Dl Secretar general: Am consemnat în procesul verbal propunerea. 

Dl Mărginean Mircea: Ştiu că este post doar că nu a venit nimeni. 

Dl Butuc Titi: Știu eu o persoană care ar veni. 

 

Dl Baciu Ioan: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                    Secretar general 

Baciu Ioan                                                       Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 


