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CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT FARA  AMENDAMENTE IN SEDINTA  C. L. DIN DATA DE 31.07.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 27.06.2017 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului
Local Rupea.

Din totalul de 15 consilieri in functie fiind prezenti 13 consilieri ,
lipsesc – Darabant Dan si Serban Codruta - sedinta este statutara si se pot
adopta hotarari.

Presedinte de sedinta : D-na Elekes Claudia
La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae

Liviu
Doamna presedinte de sedinta supune la vot Ordinea de zi a sedintei

si anume:
1. Proiect de hotărâre privind rectificare buget 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind radierea unui drept de administrare - Casa Ioana;
4. Proiect de hotărâre privind radierea unui drept de administrare - Creșa;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei anexe la Regulamentul Spitalului Or.
Rupea;
6. Diverse;

Se aproba in unanimitate de voturi (13.voturi)
Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Se supune la vot si

de aproba cu unanimitate de voturi.
Punctul 1 Secretarul da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau

aviz favorabil.
D-nul Helwig – executivul sa ia seama cu privire la puntea de trecere

peste vale de la piata ca sa nu se intample accidente.
D-nul Pascu – peste punte trece si o teava de apa.
Se aproba proiectul de hotarare, cu unanimitate de voturi (13).
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Punctul 2 Secretarul da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau
aviz favorabil.

D-nul Roman intreaba la ce se refera teren nelucrat? D-na secretar
solicita ca sa facem un regulament in acest sens pana la sfarsitul anului.

D-na Calbeaza – pentru cladiri si terenuri  se va face uninominal ci nu
la toata lumea.

Se aproba proiectul de hotarare,  cu unanimitate de voturi (13)

Punctul 3 Secretarul da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau
aviz favorabil.

D-na secretar explica despre ce este vorba in sensul ca trebuie radiat
din cartea funciara.

D-nul Helwig Karl – arata faptul ca, Casa Ioana a fost realizata din
sponsorizari si ca mai era o conditie in sensul ca sa functioneze doua ateliere
si ca ar trebuii sa nu se schimbe destinata pentru care a fost preluata.

D-na secretar arata ca aceasta cladire este data in administrare de
multi ani iar despre atelierele scoala nu este notat nimic. Se doreste
transformarea actualei activitati tot in centru social.

Se aproba proiectul de hotarare cu unanimitate de voturi(13)

Punctul 4 Secretarul da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau
aviz favorabil.

Se aproba proiectul de hotarare cu unanimitate de voturi (13).

Punctul 5 Secretarul da citire proiectului de hotarare. Comisiile dau
aviz favorabil. Se aproba proiectul de hotarare cu unanimitate de voturi (13).

Punctul 6 DIVERSE:
D-nul Pascu – problema lemnelor, populatia intreaba si doreste sa

achizitioneze lemne de la primarie.
D-nul primar arata ca procedura este in desfasurare si se afla pe SEAP

dupa care este termen de aproximativ 10-15 zilepentru contestatii. In
momentul de fata nu sunt facute licitatii, proceduri dar sper ca in luna iulie
populatia sa beneficieze de lemne.

D-nul Helwig – sa stabilim o zi pe luna ca reprezentantii ocolului sa
se inscrie pe lista.

D-nul Pascu arata ca o sa cheme politia.
D-nul primar – noi am discutat cu oamenii sa se inscrie pe lista dar

acum nu exista lemn de niciun fel dar sper ca sa fie lemne si timp pentru
exploatatie.

D-nul Baba Dorin intreaba daca ei nu stiu procedura?
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D-nul Ghita Micu – am cunostinte ca in continuare se dau bani de
catre populatie pentru a se obtine lemne si se dau lemne in acest fel. Noi
consiliul local avem un reprezentant in Ocolul Silvic sa primim explicatii.

D-nul primar – noi nu facem ce face politia sunt organe abilitate.
D-nul primar – padurea este intr-un regres total.
D-nul Comaniciu – am fost in Ungaria si am cunoscut pe viitoare

primarita de acolo si va propun sa faceti o vizita acolo. La casa de protocol a
orasului Rupea este o problema legat de intabularea cladirii si trebuie sa
ducem acolo contractul de vanzare-cumparare, protocolae, tot ce trebuie ca
sa intabulam cldiria.

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de
delegare nr. 460/2012 a serviciilor de salubrizare.

D-na secretar da citire proiectului de hotarare.
Se supune la vot si in unanimitate se aproba (13).
D-nul primar 15% se transpune in sarcina celor care colecteaza

gunoaie. Am inceput sa lucram pe reciclat. Am discutat o varianta ca sa se
scada din factura de gunoi ce se recicleaza ( hartie, carton, sticle, borcane
etc).

D-nul Helwig – institutiile, scolile au primit amenzi cu privire la
grupul social. Sa se creeze un spatiu pentru un grup social langa sala de
sport, de exemplu.

D-nul Comanici – sa facem o solicitare la Lafarge – Holcim CRH
pentru o donatie de aproximativ 6 tone de ciment, in fiecare an am primit 6-7
tone de ciment prin donatie.

D-nul primar - in legatura cu puntea astept clarificari pe fonduri
europene inclusiv cu un sens auto. Din acest motiv sa mai asteptam ca sa nu
investim daca putem sa facem din temelii la anul.

D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA, INTOCMIT,
SECRETAR,

Elekes Claudia Jr. Ioana Roman


