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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 30 martie  2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 58/2021 a primarului oraşului 

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

şedinţei s-a făcut prin postare pe pagina de internet a oraşului Copşa Mică. Supun spre aprobare 

procesul verbal al  şedinţei ordinare din 23 februarie 2021. Procesul verbal este aprobat 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. 

Raportul primarului pentru anul 2020 a fost transmis prin e-mail consilierilor. 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.2484/09.01.2001 

încheiat cu TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA 

 

Dl Secretar general prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Mátéfi Rezső: Preţul contractului a rămas cel din 2011? 

Dl Secretar general: Da, 200 euro. 

Dl Mátéfi Rezső: Da de ce? 

Dl Secretar general: Aşa au toţi operatorii, trebuie să aibă toţi acelaşi preţ. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da, dar acum, cum toţi la fel? 

Dl Secretar general: Romtelekom, Orange, Digi, e acelaşi preţ pentru toţi, trebuie să fie egalitate, 

să nu fie discriminare, este o lege, trebuie să fie la fel la toţi, nu putem să schimbăm acum la 

Telekom şi ceilalţi să aibă preţ mai mic. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da dar nu ar trebui să schimbăm şi noi preţul? Fiindcă în primul rând a fost 

inflaţia. 

Dl  Secretar general: Preţul e stabilit  în euro, nu în lei. 

Dl Mátéfi Rezső: Păi da, acum dacă e să luăm aşa, acum 10 ani la ANL plăteai, nu ştiu, 15 euro 

chirie, acum plăteşti... 

Dl Secretar general: La ANL e o lege specială, o dă statul, aici nu e o lege specială. Eu cred că 

preţul la terenuri în Copşa Mică a rămas cam acelaşi în decursul timpului. 

Dl Mátéfi Rezső: Nu ştiu, nu mi se pare normal, ăştia care au bani şi noi nu.. 

Dl Secretar general: Este o suprafaţă mică de teren. 

Dl Mátéfi Rezső: 200 euro pe an. 

Dl Secretar general: Când s-a încheiat contractul, s-a stabilit preţul cât era atunci, nu s-a stabilit 

arbitrar preţul. Preţurile stabilite în euro nu se schimbă, că nu a fost o creştere masivă de preţuri la 

terenuri în Copşa Mică. Acum nici nu  putem să le dăm jos antena. Dacă era în lei, da, trebuia 

actualizat preţul. 

Dl Mátéfi Rezső: Să vă dea, nu ştiu, beneficii, să vă dea telefoane. 

Dl Secretar general: Avem cu alt operator contractul, nu putem să ne schimbăm în fiecare an. 

Legea spune să fie la toţi la fel. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 12 voturi pentru şi 3 

abţineri (Dl  Mátéfi Rezső, Dl Ciobotă Marcel, Dl Secelean Nicolae). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Copşa Mică 

 

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 contractului-cadru de închiriere a locuinţelor din 

fondul locativ al oraşului Copşa Mică 
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Dl  Secretar general 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 unor măsuri de înbunătăţire a actului de 

transparenţă decizională şi de creştere a gradului de acces al cetăţenilor la documente de 

interes public şi a activităţii Primăriei şi Consiliului Local al oraşului Copşa Mică şi a 

comisiilor de specialitate 

 

Dl Tăpălagă Nicolae Bogdan: Având în vedere proiectul de hotărâre al colegului nostru consilier 

local, privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a actului de transparenţă decizională şi de 

creştere a gradului de acces al cetăţenilor, o să împart proiectul în 2 părţi şi o să încep cu gradul de 

acces al cetăţenilor la documentele de interes public. Având în vedere primul aliniat din proiect, 

caracterul public al şedinţelor de consiliu local. După cum vedeţi şi dumneavoastră caracterul public 

al şedinţelor este dat de faptul că noi facem şedinţele aici, tocmai pentru faptul că e o sală mare şi 

orice cetăţean cu buletin din oraşul nostru poate participa la o şedinţă fără să fie restricţionat de vreo 

condiţie. În următoarele idei se prezintă interesul faţă de publicarea şedinţelor în mediul online, pe 

facebook-ul primăriei sau pe o pagină de social media. Nu sunt de acord cu această propunere din 2 

motive: unul pentru că nu consider că noi suntem aici nişte actori sau vedete care să apărem noi pe 

Youtube şi să facem vloguri şi bloguri. Al doilea pentru că consider că este o cheltuială foarte mare 

pentru bugetul oraşului să dotăm sala de şedinţe cu microfoane, aparate profi pentru sonorizare şi 

proiecţie video pe online a şedinţelor şi o să continui cu îmbunătăţirea unor măsuri de transparenţă 

decizională. Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră aţi intrat pe site-ul primăriei, suntem unul dintre cele 

mai digitalizate oraşe din ţara asta, se poate plăti impozitul online de pe telefonul mobil, internet, 

tabletă, orice dispozitiv care are acces la  internet. Între localităţi foarte multe instituţii care folosesc 

Ghişeul.ro, CityOn şi doar cu CNP fără creare de cont sau parolă se poate plăti impozitul de oricine 

pentru oricine ştie date despre persoana respectivă. Acum pe site-ul primăriei o să vă rog să intraţi 

cât de des puteţi, avem un site foarte frumos şi foarte prietenos unde se găsesc toate, nu câteva, 

toate punctele enumerate în anexa de proiectului de hotărâre propus, începând de la ocuparea 

funcţiilor publice, activităţi de urbanism, bugetul de venituri şi cheltuieli, în legătură cu activitatea 

consiliului local este şi puteti găsi şi date despre dumneavoastră, tot transparent, procesele verbale 

încărcate în timp util, componenţa comisiilor, tot ce înseamnă Consiliu Local. Contractele de 

concesiune şi închiriere terenuri. O să vă arăt, am făcut câteva print-screen-uri la site-ul primăriei, 

aici sunt achiziţiile publice, toate cele finalizate sau aflate în derulare în măsura în care se lucrează 

la ele sau s-au finalizat, se găsesc, sunt enumerate, se pot vedea toate. Aveţi aici la rubrica anunţuri 

publice tot ce înseamnă angajare de personal contractual sau funcţionar public în primăria Copşa 

Mică. De la anunţuri de atribuire de concurs până la rezultatul acestuia cu toate documentaţiile, mai 

multe decât sunt trecute în proiectul de hotărâre. Urbanism, certificate de urbanism, autorizaţii de 

construcţii, fiecare în parte cu numărul de ordine în care s-au înregistrat, inclusiv câteva date despre 

Spatiul Locativ, atribuire de apartamente către chiriaşi în funcţie de punctajul aprobat acum câţiva 

ani tot prin hotărâre de Consiliul Local sau la normele metodologice stabilite prin legea 152. La 

transparenţa decizională, este o rubrică în cadrul acestui portal unde apare tot ce este legat de buget 

în oraşul nostru. De la stabilirea impozitelor şi taxelor locale care se face tot prin hotărâre de 

Consiliu Local, la proiectele de buget cu toate anexele cu tot ce se hotărăşte în Consiliul Local. 

Acum în meniul principal Consiliul Local, unde vă rog să intraţi şi puteţi vedea absolut tot ce 

povestim noi aici, online după şedinţă şi o pagină de vânzare terenuri unde sunt încărcate terenurile 

închiriate sau concesionate de primăria oraşului Copşa Mică şi documentaţia de atribuire fiecărui 

teren închiriat sau concesionat  către o persoană sau o societate comercială. Vă mai ţin 2 secunde şi 

vreau să vorbim de achiziţii publice, achiziţii publice care se fac în biroul de achiziţii publice şi în 

ultimi 2 ani se fac prin sistemul electronic de achiziţii publice. Acest sistem oferă o transparenţă 

foarte mare, absolut orice furnizor care lucrează şi prestează un serviciu, livrează materiale sau 

execută o lucrare, absolut orice furnizor e obligat să cumpere prin sistemul electronic de achiziţii 

publice. Există mai multe variante de a da unui furnizor să presteze anumite servicii sau să livreze o 

anumită marfă. Noi am mers pe ideea că suntem un oraş foarte mic, avem câţiva comercianţi în 
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oraşul nostru şi am mers pe ideea de a folosi şi a încuraja antreprenorii copşeni. Noi la cele mai 

multe contracte sau cele mai multe achiziţii nu am făcut anunţuri de intenţie. Nu am făcut pentru că 

riscăm de exemplu: noi am dori să cumpărăm 100 de role de saci pentru colectarea gunoiului din 

oraş, riscăm să ne vină unul din Baia Mare, să ne vândă rolele de saci şi să te pună să-i plăteşti 

transport, să nu le dea la timp şi atunci de ce nu am face o chestie la fel de legală să cumpărăm de la 

un magazin care se află în oraşul nostru şi care ni le vinde 99% cu acelaşi preţ. Nu are rost să mă 

duc eu să cumpăr din Baia Mare. În ideea asta am încercat să facem achiziţiile publice prin atribuire 

directă cu antreprenori din oraşul nostru. O să îmi finalizez ideea cu concluziile şi cu rugămintea de 

a nu vota acest proiect de hotărâre şi de a nu adopta un proiect care deja este aplicat, în afară de 

partea video a şedinţelor, 100% în oraşul nostru şi respectă legea. 

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat. 

Dl  Mátéfi Rezső: Nu sunt bani sau nu suntem actori? De ce nu vreţi să facem? Ca să vadă şi cei 

care ne-au ales ce facem în şedinţa de consiliu. Fiecare cât luptă pentru acei oameni care i-au ales, 

da? Nu venim doar să ridicăm mâna şi cum aţi sugerat acum dumneavoastră să nu votaţi. De ce nu îi 

lăsaţi să decidă domnule viceprimar fiecare? N-au capacitatea de a decide singuri? N-am înţeles? 

Nu vor să ştie, PNL-ul nu vrea ca cetăţeanul să ştie ce se discută în şedinţa de consiliu? N-am 

înţeles. Şi dacă vorbim despre sume, vorbim de sume mari, vorbim de un miliard opt sute care s-au 

mânjit în cartier, da, de v-a prins Curtea de Conturi că sunt bani furaţi, da? Deci dacă v-a prins 

curtea de conturi că dumneavoastră aţi plătit în 2019 o lucrare care nu există ăia sunt bani furaţi şi 

nu... cum a venit doamna Silvia că s-a greşit o virgulă, e cam mare virgula, virgula bate undeva la 

treizeci şi ceva la sută, deci o treime din sumă. Domnule viceprimar aici aş vrea să ne daţi nişte 

explicaţii, ce s-a întâmplat cu acei bani. Cine a semnat procesele verbale de primire, cine a plătit şi 

unde s-au dus banii? De ce nu s-au recuperat total şi ce se întâmplă? Asta vroiam să ştie copşenii, 

nu că suntem actori sau nu suntem, că nu-i interesează. Dacă în campanie suntem actori şi în 

campanie m-aţi făcut pe mine că sunt repetent, păi dumneavoastră domnule viceprimar aţi putea să 

mergeţi la şcoală, să rămâneţi repetent că eu am învăţat să scriu, că dumneavoastră în postările de 

pe facebook competiţi trebuia să fie cu doi de i, prieteni sau prietenii se scrie cu doi de i, să vă mai 

spun domnule viceprimar cum trebuie să scrieţi? Sunteţi un viceprimar şi ne reprezentaţi pe toţi, da? 

Şi aţi râs de mine că am rămas repetent, v-am spus puteaţi să rămâneţi dumneavoastra, că oricum 

cine ştie, ştie cum a făcut facultatea, aşa că nu mă acuzaţi pe mine şi nu veniţi cu chestiuni de genul 

că vai doamne nu suntem actori, păi tocmai că dumneavoastră sunteţi actor şi jucaţi un rol care nu 

vă aparţine. Vă mulţumesc. Păcat că nu se votează şi tot partidul pe care îl conduceţi i-aţi subjugat. 

Pentru ce? Să vă facă jmenurile, să furaţi miliardele, pentru asta. 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea nu este aprobată, 4 voturi pentru (Dl  

Mátéfi Rezső, Dl Butuc Titi Nicu, Dl Ciobotă Marcel, Dl Secelean Nicolae), 3 abţineri (Dna 

Musznai Melinda, Dl Pop Florentin, Dna Benicky Camelia) şi 8 voturi împotrivă (Dl Tăpălagă 

Nicolae Bogdan, Dl Comiza Cornel, Dl Moldovan Vlăduţ, Dl Mărgineanu Mircea, Dl Gyorffy Iosif, 

DL Baciu Ioan, Dl Muntean Vasile, Dl Taifas Tudor). 

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna aprilie 2021. 

Dl Ciobotă Marcel: Îl propun pe domnul Comiza Cornel. 

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

 

 

Dl Ciobotă Marcel: Declar şedinţa închisă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

Ciobotă Marcel                                  Şerban Dorin 

 

 

 

 


