
1 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 23 februarie  2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general:  Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 32/2021 a primarului oraşului 

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

şedinţei s-a făcut prin afişare la sediul Primăriei oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare 

procesul- verbal al  şedinţei ordinare din 26 ianuarie 2021 şi al şedinţei extraordinare din 7 ianuarie 

2021. Procesele verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi. Proiectele de hotărâri sunt avizate 

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

de voturi.  

 

Dl Mátéfi Rezső propune diverse. 

Dl Butuc Titi-Nicu: Propun spre aprobare diverse. 

 Propunerea este votată cu 6 voturi pentru şi 9 împotrivă. 

Voturi pentruː Mátéfi Rezső, Ciobotă Marcel, Secelean Nicolae, Pop Iosif Florentin, Butuc Titi-

Nicu, Muzsnai Melinda. 

 

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Orașului Copșa Mică în 

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ECO-SAL S.A. 

 

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

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al 

Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECONORD Sibiu” cu republicarea 

acestora în formă actualizată - 2020 

 

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

 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de repartizare a locuințelor 

din fondul locativ al orașului Copșa Mică 

 

Dl Secretar general invită consilierii să facă propuneri, respectiv doi consilieri care să facă parte din 

comisie. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Propun pe dl Moldovan şi pe dl Gyorffy. 

Dl Gyorffy Iosif: Propun pe dl Moldovan şi pe dl Mărgineanu. 

Dl Mărgineanu Mircea: Propun pe dl Pop şi pe dl Gyorffy. 

Se supune la vot propunerea domnului Tăpălagă Nicolae Bogdan. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi, astfel că domnii Moldovan Vlăduţ şi Gyorffy 

Iosif o să fie membri ai comisiei. 

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

 

 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Orașului Copșa Mică a opt 

imobile, terenuri situate în intravilanul orașului Copșa Mică, str. 1 Decembrie 

 

Dl Ciobotă Marcel: Aici ne-aţi prezentat opt imobile, trebuia prezentată o hartă, să vedem exact 

despre ce este vorba, marea majoritate nu ştie despre ce e vorba. 

Dl Secretar general: Este vorba despre terenul din spatele blocului P10.  

Dl Ciobotă Marcel: Asta ar putea să fie curţile sau grădinile, ar putea fi pe terenul ce aparţine de  

Axente Sever. 
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Dl Secretar general: Nu sunt, dacă consilierul de la Urbanism şi-a dat avizul înseamnă că nu sunt. 

Dl Ciobotă Marcel: Nu a prezentat ca lumea aici în raportul de aprobare. Este o prezentare slabă. 

Dl Secretar general: E prezentat, sunt opt imobile, cu extrase de carte funciară. 

Dl Ciobotă Marcel: Unde să mă uit după CF? 

Dl Secretar general: Nu ne putem permite să facem hărţi imediat. 

Dl Ciobotă Marcel: Unde să mă uit după CF, dacă nu am o hartă? 

Dl Secretar general: Sunt între blocuri, nu sunt în curţile oamenilor, că nu sunt curţi acolo. 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Sunt opt CF –uri, plasate în spatele blocului P10, pănă la zona 

abruptă, paralele cu blocul P8. După blocul P8 e un spaţiu gol care duce pănă undeva la 50 m de 

curţile alea, de grădini. Este vorba despre un teren gol. 

Dl Secretar general: Dacă aţi fi solicitat de la data de când aţi primit materialele şi până la şedinţă, 

domnul Buta Claudiu va putea preciza unde sunt terenurile. 

Dl Ciobotă Marcel: Eu ştiu unde sunt, ceilalţi nu ştiu.  Trebuia să vină să explice, nu să prezinte o 

hârtie cu opt numere topografice. 

Dl Secretar general: Dacă cineva dorea să ştie cu exactitate unde sunt terenurile, putea lua legătura 

cu domnul Buta Claudiu.  

Dl Ciobotă Marcel: El trebuia să vină. 

Dl Secretar general: Nu avea obligaţia să vină la şedinţă. 

Dl Mátéfi Rezső: Dacă ziceţi că nu intră în curţile oamenilor, să se consemneze în procesul verbal, 

că ne-aţi prezentat şi ne-ati garantat că terenurile nu sunt în curţile oamenilor.  

Dl Butuc Titi-Nicu: Acolo am propus eu altceva să facă. 

Dl Secretar general: Aici este vorba despre intabulare, că dacă nu intabulăm, nu putem face nimic 

pe acele terenuri. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 11 voturi pentru şi 4 

voturi împotrivă (dl Butuc Titi-Nicu, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae, dl Mátéfi Rezső). 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din fosta centrală 

termică (CT2) din str. 1 Decembrie, aparținând domeniului privat al orașului Copșa Mică 

 

Dl Taifas Tudor: Închiriat numai centrala? 

Dl Secretar general: Numai o parte din centrală, 26 mp din centrală (dl secretar general prezintă o 

schiţă cu clădirea) 

Dl Ciobotă Marcel: Aşa trebuia să ne prezentaţi şi la proiectul cu terenurile. 

Dl Pop Florentin: Pentru ce se inchiriază? 

Dl Secretar general: O doamnă ar vrea să facă o pizzerie. Dacă va câştiga altcineva licitaţia, 

trebuie folosit spaţiul pentru servicii sau producţie. 

 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 martie 2021 

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Îl propun pe domnul Ciobotă Marcel. 

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

 

Dl Butuc Titi-Nicu: Declar şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                      Secretar general 

Butuc Titi-Nicu                                   Şerban Dorin 

 

 


