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CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT CU/ FARA AMENDAMENTE IN SEDINTA  C. L. DIN DATA DE
27.07.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 30.06.2016 in cadrul primei sedinte a Consiliului Local
Rupea.

Din totalul de 15 consilieri in functie, fiind prezenti 15 consilieri
sedinta este statutara si se pot adopta hotarari.

La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae
Liviu
Avand in vedere faptul ca domnul Sarafinceanu Buibas Gheorghe a lipsit
motivat de la sedinta de constiuire este invitat sa depuna juramantul. Depune
juramantul

Domnul presedinte de sedinta Antal Maria supune la vot Ordinea de
zi a sedintei si anume:
1. Alegerea viceprimarului.
2. Aprobarea numărului  şi componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului local
D-na presedinte solicita introducerea punctului Diverse

Se aproba in unanimitate de voturi (15.voturi)
Punctul 1 pe ordinea de zi.
Alegerea viceprimarului
D-na Secretar arata faptul ca viceprimarul  se  alege cu votul

majoritatii consilierilor in functie. Votul este secret. Se prezinta procedura
de vot.

D-na presedinte invita consilierii sa faca propuneri
Grupul PSD o propune pe d-na Moise Maria Codruta
Grupul PNL il propune pe domnul Roman Silviu
Grpul ALDE l propune pe domnul Danciu Radu Ioan

Acestea fiind propunerile , se ia o pauza pentru intocmirea buletinelor de vot
pe care vor fi trecute de catre d-na Secretar numele si prenumele fiecarui
candidat , alegatorul urmand a scrie sintagma “Da ” sau “Nu” in dreptul
fiecarui candidat , in functie de optiunea aleasa
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Pentru evitarea oricaror suspiciuni , numarul de ordine de pe buletinul
de vot este extras din urna de fiecare candidat in parte

In urma extragerii a rezultat urmatoarea ordine:
Roman Silviu
Moise Maria Codruta
Danciu Radu Ioan

Pauza
Votul se  desfasoara in cabina de vot special amenajata, fiecare

consilier exercitandu-si dreptul la vot.
In urma introducerii in urna a tuturor voturilor, comisia de validare

din cadrul consiliului se retrage pentru numarare.
Pauza

D-ul Pascu – presedintele comisiei de validare, da citire procesului
verbal al comisiei privind rezultatul votului:
Roman Silviu - 4 voturi
Moise Maria Codruta- 7 voturi
Danciu Radu Ioan -3 voturi
Un vot nul
In urma numararii voturilor se constata ca niciun candidat nu a intrunit
numarul necesat de voturi pentru a fi ales viceprimar – adica 8

Se va organiza un nou tur de scrutin intre primii doi clasati
Se ia pauza pentru intocmirea buletinului de vot.
Pauza
Votul se  desfasoara in cabina de vot special amenajata, fiecare consilier
exercitandu-si dreptul la vot.

In urma introducerii in urna a tuturor voturilor, comisia de validare
din cadrul consiliului se retrage pentru numarare
Pauza
D-ul Pascu – presedintele comisiei de validare, da citire procesului verbal al
comisiei privind rezultatul votului:
Roman Silviu - 6 voturi
Moise Maria Codruta- 9 voturi

In urma numararii voturilor se constata ca doamna Moise Maria
Codruta a acumulat numarul necesar de voturi (9) pentru alegerea sa in
functia de viceprimar al orasului Rupea.

D-na Presedinte, Antal Maria- in urma votului dumneavoastra liber
exprimat , este ales viceprimar al orasului Rupea doamna consilier Moise
Maria Codruta.

Dna viceprimar ia cuvantul si multumeste consilerilor pentru
increderea acordata

D-na Viceprimar depune juramntul.
Punctul 2 pe ordinea de zi.
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D-na presedinte arata ca in mandatul anterior au functionat patru comisii a
cate cinci membri fiecare comisie si anume:
I.Comisia pentru activitati economico- financiare si agricultura

II. Comisia juridica si de disciplina, precum si pentru protectia copilului

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism,prot.mediului si
turism

IV. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social culturale,
culte si protectie sociala

Se supune la vot numarul de comisii propus precum si numarul membrilor
acestora
Se aproba cu unanimitate de voturi.(15)
Se trece la nominalizari :
Pentru comisia nr I:
Se fac urmatoarele propuneri:

1. Moise Maria Codruța
2. Antal Maria
3. Roman Silviu
4. Suma Bogdan
5. Szabo Szilard

Se supune la vot fiecare persoana in parte. Se aproba cu unanimitate
de voturi.

Pentru comisia nr II
Se fac urmatoarele propuneri

1. Antal Maria
2. Elekes Claudia
3. Sarafinceanu Buibas Gheorghe
4. Hohoi Vasile
5. Rakosi Lajos Attila

Se supune la vot fiecare persoana in parte. Se aproba cu unanimitate de
voturi.
Pentru comisia nr III
Se fac urmatoarele propuneri

1. Pascu Dorel Amos
2. Micu Gheorghe
3. Comaniciu Pompiliu
4. Danciu Radu Ioan
5. Rakosi Lajos Attila

Se supune la vot fiecare persoana in parte. Se aproba cu unanimitate de
voturi.
Pentru comisia nr IV
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Se fac urmatoarele propuneri
1. Micu Gheorghe
2. Comaniciu Pompiliu
3. Baba Dorin Ioan
4. Hohoi Vasile
5. Hellwig Karl

Se supune la vot fiecare persoana in parte. Se aproba cu unanimitate de
voturi.
Diverse:
D-na secretar arata ca a pregatit Regulametul de organizare si functionare si
inmaneaza fiecarui consilier un exemplar pentru a fi citit pana sedinta
viitoare.
De asemenea aduce la cunostinta faptul ca in termen de 30 zile de la validare
trebuie depusa declaratia de avere si de interese
D-ul Hellwig- Lauda modul de organizare al sedintei.
Propune 2 initiative legislative:
Curatarea caminelor de la canalizare
Proiect de hotarare privind gospodarirea apei pe timp de seceta si
Contorizarea hidrantilor din oras.
D-ul Danciu – Apa este in administrarea Companiei Apa. Nu avem noi
calitatea de a initia un astfel de proiect.
d-ul Hellwig Informeaza consilierii ca in perioada 10-17.08 are loc
festivalul ovazului, D-nii consilieri sunt invitati. Viscri este promovat mai
mult decat Rupea si e pacat.

D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA, INTOCMIT,
SECRETAR,

Antal Maria Jr. Ioana Roman


