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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare din data de 21 aprilie 2021 a 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

 

Dl Secretar general: Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 99/2021 a primarului oraşului 

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

şi d-na Muzsnai Melinda participă online la şedinţă. Publicitatea şedinţei s-a făcut prin afişare la 

sediul Primăriei oraşului Copşa Mică şi prin postare pe pagina de internet a oraşului Copşa Mică. 

Supun spre aprobare procesul verbal al  şedinţei ordinare din 30 martie 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. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Copşa Mică, a bugetelor 

pentru instituţiile publice şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2021 

 

 Doamna Suciu Silvia, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local 

 

 Doamna Suciu Silvia, consilier, prezintă proiectul de hotărâre. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului şi ale serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale 

Consiliului Local al oraşului Copşa Mică 

 

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

abţineri (dl Pop Florentin, dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui imobil, construcţie şi terenul aferent, 

fosta centrală termică nr. 1, aflată în domeniul privat al oraşului Copşa Mică 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 10 voturi pentru şi 5 

abţineri (dl Pop Florentin, dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae, dl Tăpălagă 

Nicolae Bogdan). 

 

5. Proiect de hotărâre privind includerea amplasamentului punctului fix de măsurare a 

calităţii aerului şi delimitarea unei zone de protecţie aferentă de 210 m, situat pe Aleea 

Castanilor, oraş Copşa Mică 

 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea reţelei şcolare a oraşului Copşa Mică pentru 

anul scolar 2021-2022 

 

 Proiectul de hotărâre este supus la vot şi hotărârea este adoptată cu 14 voturi pentru şi 1 

abţinere ( dl Pop Florentin). 
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7. Proiect de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al orașului Copșa Mică, județul Sibiu 

 

Dl Deaconu Adrian, consilier,  prezintă proiectul de hotărâre. 

Dl Gyorffy Iosif: Au fost predate cele două reţele către primărie? 

Dl Deaconu Adrian: Da au fost predate, nu sunt finalizate. 

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

abţineri (dl Pop Florentin, dl Mátéfi Rezső, dl Ciobotă Marcel, dl Secelean Nicolae). 

 

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

 

Dl Comiza Cornel: Îl propun pe domnul Gyorffy Iosif. 

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

 

Dl Comiza Cornel: Declar şedinţa închisă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR GENERAL 

Comiza Cornel                                   Şerban Dorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


