CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT CU/ FARA AMENDAMENTE IN SEDINTA C. L. DIN DATA DE
21.09.2017

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 31.07.2017 in cadrul sedintei ordinare
Local Rupea.

a Consiliului

Din totalul de 15 consilieri in functie fiind prezenti 13 consilieri ,
lipsesc Darabant si Racoszi sedinta este statutara si se pot adopta hotarari.
Presedinte de sedinta :Elekes Claudia
La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae
Liviu
Secretarul da citire procesului verbal al sedintei anterioare27.06.2017. Se supune la vot . Se aproba fara amendamente cu unanimitate
de voturi.
Doamna presedinte de sedinta Elekes Claudia supune la vot Ordinea
de zi a sedintei si anume:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a
Orașului Rupea pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților de salarizare pentru
personalul bugetar din cadrul UAT Oraș Rupea;
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea
comerțului stradal pe raza teritoriului administrativ al Orașului Rupea;
4. Diverse;
Se propune introducerea unui nou punc – si anume modifarea HCL nr.
2/2017
Se aproba in unanimitate de voturi cu modificarea adusa (13)
Punctul 1 nou introdus
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare
Comisiile dau aviz favorabil
D-nul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu
unanimitate de voturi
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Punctul 2
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare
Comisiile dau aviz favorabil
D-na Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu
unanimitate de voturi
Punctul 3
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare
Comisiile dau aviz favorabil
D-na Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se aproba cu
unanimitate de voturi
Punctul 4
D-nul presedinte da citire proiectului de hotarare
Comisiile dau aviz favorabil cu conditia sa se scoata puntul d , art. 4
puncul c art. 10 si punctul doi
D-nul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile
aduse de comisii. Se aproba cu unanimitate de voturi
Diverse –
D-ul primar – am discutat dar nu o sa acoperim tot necesarul de lemne
pentru persoanele de pe liste. S-a adoptat un ordin de ministru prin care este
obligatorie intocmirea de liste. Acestea vor ajunge la ocolul silvic.
D-na Serban Codruta – 8 metri sterni pentru persoane nu ajung. La noi nu
mai renteaza sa aducem lemne pentru populatie deoarece sunt costuri foarte
mari.
D-ul primar – va trebui sa facem o selectie la adresele unde sunt mai multi
membri inscrisi. Incepe sa se dea lemne la Fiser si trebuie luata legatura cu
padurarul pentru persoanele de pe liste. 65 ms au fost dati vineri. Iar alti 700
ms au fost adusi la marginea padurii.
d-ul primar – Au fost aprobate trei proiecte prin PNDL, gradinita, str.
Republicii si podul de la Cozd.
In acest moment au suspendat depozitarea gunoiului la groapa de gunoi.
Avem o problema cu serviciul public pentru ca ducem din gunoi la CRH, iar
restul se va duce la o groapa ecologica din Odorhei. Este foarte greu din
acest punct de vedere. Avem 1,5 ha , groapa de gunoi si sa dezmembram 0.5
ha ca sa avem spatiu de manevra. Sa facem o unitate sa selectam si ducem
deseurile reciclabile la producatori ca sa putem mentine activitatea. Cu
privire la donatia de ciment am vorbit si inca nu am facut nimic . Sa speram
ca nu ne trezim cu publele neridicate. Am facut un studiu si pentru
localitatile din zona, dar fara statie de transfer nu se poate.
D-ul Comaniciu- arata ca toata rampa este betonata si se poate sa se decida
la cele 0.5 ha ca sa putem compacta deseurile. Am gresit ca am dat voie sa
se duca la rampa noastra si din Fagaras. Se stia ca in 2017 se va inchide
rampa.
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D-ul primararata ca la sedinta de la Brasov , daca nu era prezent nici nu se
discuta de orasul Rupea. Prin master plan a fost dat voie la un incinerator ,
care sa deserveasca partu judete si care ar fi amplasat la Rupea. Nu se da
voie la nicio groapa de gunoi la Rupea, ci doar statie de sortare, compost,
etc.
D-ul Comaniciu arata ca a pus la dispozitia Consiliului Judetean terenul din
turzun D-ul primar sper sa inteleaga ca si Rupea conteaza. Daca nu
gestionam aceasta situatie, activitatea se va bloca.
D-ul Hellwig- Rompetrol doreste iplicarea in saptamana Haferland

D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

INTOCMIT,
SECRETAR,
Jr. Ioana Roman
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