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CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT CU/ FARA AMENDAMENTE IN SEDINTA  C. L. DIN DATA DE
24.08.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 27.07.2016 in cadrul sedintei lunare ordinare a
Consiliului Local Rupea.

Din totalul de 15 consilieri in functie, fiind prezenti 11 consilieri ,
lipsesc 2 ( Roman Silviu si Srafinceanu Gheorghe si au fost prezentate 2
demisii ( Danciu Radu Ioan si Hohoi Vasile) sedinta este statutara si se pot
adopta hotarari.

La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae
Liviu

Secretarul da citire procesului verbal al sedintei din data de
30.06.2016. Se supune la vot . Se aproba fara amendamente cu unanimitate
de voturi.

Doamna presedinte de sedinta Antal Maria supune la vot Ordinea de
zi a sedintei si anume:

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatelor a doi consilieri locali
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatelor a doi consilieri locali
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local Rupea
4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de dare in folosinta a unui

spatiu din incinta Casei de Cultura, pentru Asociatia Transilvana Brasov Nord
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de Functii pentru Spitalul orasenesc Rupea
6. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii ( drum de acces)
7. Proiect de hotarare privind aprobarea demisiei domnului Boriceanu Alexandru Liviu din

functia de Administrator la SC. Serviciul Public Rupea.
8. Prezentarea Deciziei nr.27/24.06.2016 a Curtii de Conturi Brasov privind deficientele constatate in

Raportul de Audit financiar nr. 1459/25.05.2016;
9. Diverse:

-Prezentare cereri locuinte
- Prezentare  initiative legislative depuse de domnul consilier Hellwig
- prezentare solicitari  depuse de Gradinita Rupea

Se aproba in unanimitate de voturi (11.voturi)
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Punctul 1 pe ordinea de zi.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare si prezinta demisiile

domnilor consilieri Radu Danciu Ioan si Hohoi Vasile.
Consiliul ia act de demisiile celor doi.
Punctul 2 pe ordinea de zi.

D-na presedinte da citire proiectului de hotarare
PAUZA : - Comisia de validare din cadrul consiliului se retrage  in vederea
verificarii documenteleor pentru validarea urmatorului supleant de pe lista
de candidati a ALDE.
Se da citire raportului comisiei de validare  din care rezulta ca sunt
indeplinite conditiile privind validarea ca si consilier local a domnului Vaida
Ciprian.
Pentru celalalt loc ramas liber in urma demisiei domului Consilier Hohoi
Vasile – din partea ALDE , pana la aceasta data organizatia judeteana a
partidului , nu a prezentat confirmarea faptului ca urmatorul supleant de pe
lista de candidati a ALDE este inca membru de partid.
Se supune la vot proiectul de hotarare privind validarea mandatului
domnului Vaida Ciprian
Se aproba cu unanimitate de voturi!
D-ul Vaida Ciprian de pune juramantul.

La solicitarea domnei Hetrea Maria , delegata din partea Spitalului orasenesc
Rupea, se aproba discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi .
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau aviz
favorabil proiectului.
Consilierii cer lamuriri cu privire la transormarea postului de secretara –
registratura.
D-ul Hellwig intreaba care sunt sansele ca posturile neocupate sa se ocupe.
D-na Hetrea – medicii sunt foarte greu de adus in Rupea, iar posturile
ocupate de asistente asigura necesarul spitalului.
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi. -12

Punctul 3 pe ordinea de zi.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau aviz
favorabil proiectului.
D-na presedinte aduce la cunostina consilierilor faptul ca un exemplar din
regulament a fost impartit la sedinta trecuta fiecarui consilier in parte pentru
analiza si intreaba daca au amendamente de adus.
Nefiind amendamente se supune la vot proiectul asa cum a fost prezentat de
catre executiv.
Se supune la vot . Se aproba cu unanimitate de voturi .
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Punctul 4 pe ordinea de zi.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau aviz
favorabil proiectului.
D-ul primar aduce la cunostinta consilierilor faptul ca a fost desemnat
presedinte al  Grupului de Actiune Transilvania Nord. , vicepresedinte fiind
primarul comunei Homorod.
D-ul Hellwig spune ca ar trebui perceputa o chirie pe spatiu.
Se supune la vot proiectul asa cum a fost depus de executiv .Se aproba cu
unanimitate de voturi -12

Punctul 6 pe ordinea de zi .
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau aviz
favorabil proiectului.
D-ul primar explica necesitatea acceptarii acestei donatii , facand accesibil
drumul existent .
Se supune la vot proiectul asa cum a fost depus de executiv .Se aproba cu
unanimitate de voturi -12

Punctul 7 pe ordinea de zi.
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare.
D-ul Hellwig solicita nominalizarea unei persoane pentru predarea
patrimoniului serviciului.
D-l primar – prin aceasta hotarare se ia act de cererea de demisie a domnului
Boriceanu din functia de administrator al SC Serviciul Public Rupea si spune
ca va gasi persoana careia sa i se predea serviciul.
Consiliul local ia act de demisia domnului boriceanu cu unanimitate de
voturi.

Punctul 8 pe ordinea de zi
Prezentarea Deciziei nr.27/24.06.2016 a Curtii de Conturi Brasov privind
deficientele constatate in Raportul de Audit financiar nr. 1459/25.05.2016;
D-na Calbeaza Elena, sef serviciu , da citire deciziei sus mentionate.
Consiliul local ia act de toate masurile dispuse de Curtea de Conturi .

Punctul 9 pe ordinea de zi
Diverse:
D-na Secretar prezinta Raportul Semestrial cu privire la activitatea asistentilor
personali.
Sunt prezentate 13 cereri de locuinte
D-na vicepimar cere modificarea modului de atribuire a locuintelor.
D-ul Pascu – Solicita Serviciului public prezentarea unei situatii a locuintelor.
D-na Secretar – La aceasta data nu este data de catre serviciul public nicio
locuinta ca fiind disponibila in vederea reaprtizarii.
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D-ul Primar expune situatia locuintelor existente precum si a cererilor.
D-ul Comaniciu- propune achizitionarea unr terenuri pentru a oferi locuri de casa.
Se solicita de catre doamna Presedinte ca pana la o dataulterioara sa se verifice
toate contractele de inchiriere locuinte existente.
D-ul Comaniciu propune intocmirea unui PUZ pentru spatiile de la blocuri in
vederea amenajarii parcarilor si a garajelor.
D-ul Primar propune amenajarea parcarilor cu abonamente sau plata la ora.
Constituirea unei Comisii pentru identificarea zonelor de parcari si garaje.
D-ul primar expune problema cererii de parcare a magazinului PROFI
D-ul Hellwig sustine ideea domnului primar de sistematizarea a centrului
orasului.
D-ul Baba – discutia despre amenajarea parcarii la PROFI este inutila deoarece
decizia este deja luata in consiliul local.
D-na presedinte propune primarului chemarea la urmatoarea sedinta de consiliu
local a d-ului comisar sef de la Politia Rupea in vederea discutarii traficuui din
Rupea Gara si Fiser.
D-ul primar – am facut demersurile necesare in vederea amplasarii indicatoarelo
pentru strazi si institutii
Se pun in discutie solicitarile inaintate de catre domnul Consilier Hellwig
- Initierea unei reuniuni cu localitatile infratite cu orasul Rupea  si cele care au

sponsorizat in diferite ocazii orasul Rupea.
D-ul Primar – ideea este buna. Domnul Hellwig va fi insarcinat cu colectarea
de date si de potential participanti , pentru a putea face un program pentru
anul viitor care sa fie si bugetat.

- Solicitarea liceului St. O. Iosif Rupea , cu privire la alocarea unor sume pentru
cooptarea unui expert pentru inventarierea lucrarilor executate  masura impusa
de Curtea de Conturi Brasov
Sunt expuse problemele de la Campus
Se aproba includerea in rectificarea de bucet a sumelo solicitate de liceu
pentru inventariere..
D-ul Primar – voi iesi in public si la presa pentru a face cunoscuta aceasta
problema.
D-ul Hellwig – propune initierea unei discutii intre toate persoanele implicate
pentru a gasi o solutie
D-na presedinte – discutiile sunt tardive . Trebuie luate masuri.

- D-na Secretar solicita desemnarea unui consilier pentru a face parte din
Comisia pentru solicitarile de finatari nerambursabile de la bugetul local.
Este desemnata doamna viceprimar

- Se expune problema privind infiintarea unei clase cu program prelungit la
gradinita . Infiintarea acestei grupe implica costuri din partea primariei.
Comisia de invatamant va initia solicitarea de aviz conform , in vederea
modificarii retelei scolare.
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- Se discuta cererea SC Sanel Edil SRL , cu privire la esalonarea la plata a
datoriilor acesteia .
D-na Calbeaza si secretarul explica care sunt conditiile de acordare a
esalonarii si care sunt consecintele.
Se supune la vot solicitarea in scopul aprobarii sau respngerii acesteia , de
principiu.
D-ul Hellwig solicita prezenta reprezentantilor firmei.
Se supune la vot. Se respinge cu 3 voturi pentru , 2 abtineri si 7 impotriva.

D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

INTOCMIT,
SECRETAR,

Jr. Ioana Roman


