
PROCES VERBAL 
 

 

Încheiat azi, 28.02.2020 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 

Sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție si lipsesc urmatorii: 
d-na Codruta Moise, Helwig Karl, Szabo Szilard, Serban Codruta si Darabant Dan 

 
 

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

 

Se supune la vot alegerea presedintelui de sedinta d-nul Pascu Dorel care este ales cu 

10 voturi. 
Președeintele de ședință d-nul Pascu Dorel declara sedinta statutară și se pot lua hotărâri. 

 

Proiect de hotarare privind incetare de drept mandate consilieri locali: d-na Serban 

Codruta Maria si d-nul Darabant Dan. 
 

Consiliul Local Rupea ia act de demisiile consilierilor locali: Serban Codruta Maria si 

Darabant Dan (demisii din partid). 

Consiliul local va functiona cu 13 consilieri. 
 

Se da citire procesului verbal de sedinta din data de 08.01.2020. 

Se supune aprobarii procesul verbal de sedinta din data de 08.01.2020 si se aproba in 

unanimitate de voturi. 
 

Se da citire ordinii de zi cu modificarea punctului 9 cu proiectul de hotarare privind 

aprobare amenajament pastoral persoane fizice si juridice. 

 

Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea punctului nr.9. si se aproba in 

unanimitate de voturi. 

 

1. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PLAFONAREA SALARIILOR 

ANGAJATILOR U.A.T. RUPEA LA NIVELUL SALARIILOR DIN ANUL 2019. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 
Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot si se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere ( d-nul Comaniciu 

Pompiliu) 

 

2. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII 

VALABILITATII CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE 

SALUBRIZARE INCHEIAT INTRE U.A.T. ORASUL RUPEA SI S.C. SERVICIUL 

PUBLIC RUPEA S.R.L. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi (10). 
 

3. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI S.C. 

SERVICIUL PUBLIC RUPEA S.R.L. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 
Comisiile dau avize favorabile in scris. 



Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi (10). 

 

4. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORIFICARII 

MASEI LEMNOASE. 

 
 

Reprezentantul Ocolului explica despre ce este vorba in proiectul de hotarare, in 

conformitate cu referatul anexa la proiect. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi si o abtinere (d-nul 

Vaida Ciprian). 
 

5. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE PARTENERIAT 

PENTRU VANZAREA DE MATERIAL FASONAT CATRE POPULATIE IN ANUL 

2020. 
 

vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 

 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi si o abtinere (d-nul 
Vaida Ciprian). 

 

6. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI DE 

VANZARE DIRECTA CATRE POPULATIA ORASULUI RUPEA A LEMNULUI 
FASONAT. 

 

Reprezentantul Ocolului explica despre ce este vorba in proiectul de hotarare, in  

conformitate cu referatul anexa la proiect. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 9 voturi impotriva si o abtinere 
(d-nul Vaida ciprian). 

Consilierii nu doresc sa creasca pretul vanzarii lemnului catre populatie si propun sa 

ramana in vigoare hotararea adoptata in anul 2018, in acest sens. 

 

7. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE 

A LOCALITATII RUPEA CE VA FUNCTIONA IN ANUL SCOLAR 2020-2021. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi (10). 
 

8. P.H – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII H.C.L. 

NR. 54 DIN 25.06.2019, PENTRU APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR 

LOCALE ENTRU ANUL 2020. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi (10). 

 

9. P.H – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE AMENAJAMENT 

PASTORAL PERSOANE FIZICE SI JURIDICE. 



 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere (d- 

nul Baba Dorin). 

 
 

10. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI „R.A. 

OCOLUL SILVIC PADUREA BOGATII” 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi si o abtinere (d-nul 

Vaida Ciprian). 

 

11. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE 
ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA 

ORELOR DE MUNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL, PE ANUL 2020. 
 

 
vorba. 

D-nul presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare si explica despre ce este 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi (10). 
 

 

12. P.H. – PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ARTICOLULUI 8 

DIN H.C.L. NR. 87 DIN 23.12.2019 PENTRU APROBAREA VOLUMULUI DE MASA 

LEMNOASA EXPLOATABIL IN ANUL 2020. 

 

13. DIVERSE: 

 
Se inscriu la cuvant urmatorii: 

 

1. secretara U.A.T. orasul Rupea d-na Roman Ioana 

2. d-nul consilier Baba Dorin 

3. d-nul consilier Comaniciu Pompiliu 
 

1. D-nul Baba Dorin arata faptul ca este o problema cu capacele de pe strada 

Republicii, la semnalizare sunt pusi europaleti iar acesti europaleti nu sunt pentru asa ceva de 

a semnaliza aceste capace. 
Fac o propunere pentru data de 8 martie – ziua femeii ca in Cetatea Rupea sa fie 

intrarea gratuita. Va anunt ca la ora 14 si 30 copii de la Atelierul de Chitara vor sustine un 

moment de muzica folk si poezie. 

 

Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de 10 voturi. 

 
2. D-nul Comaniciu Pompilu intreaba daca d-nul primar ne poate spune ceva cu 

proiectul lui Gica Popescu. 

D-nul primar arata faptul ca in maxim o luna de zile avem toate documentele. 
Am avansat cu studiul GEO demersul este in desfasurare si suntem in grafic. 

Pentru spital tot asa suntem in grafic. 

 

D-nul Comaniciu – este vorba de un teren de sport la Liceu. 

D-nul primar – daca reusim cu acest proiect atunci este mai bine ca nu venim cu bani 

din partea noastra. 



D-nul Comaniciu – intreb ce se intampla cu spatiul de la magazinul Profi din fata 

acestuia, se termina mandatul si nu ati facut nimic acolo. 
 

D-na Antal – cu privire la Cetatea Rupea doresc sa atrag atentia ca nu am facut nimic 

pentru a mobila interiorul cu cele necesare. Am mai propus acest lucru si nu am facut nimic si 

poate este necesar sa fie o mai buna promovare a cetatii. 

 

D-nul Baba Dorin – cu privire la Casa de Cultura in organigrama este administrator? 

Acum doi ani s-a spus ca este cineva pentru postul acela? 

Doresc sa propun sa fie un concurs pentru acel post. 
 

D-na secretar Roman Ioana – arata faptul ca este post de referent si femeie de serviciu 

la Casa de Cultura, in organigrama. Acestea sunt singurele posturi aprobate, cel de referent 

este vacant. 
 

D-nul Comaniciu – intreb, ultimul teatru cand a fost? 

D-na secretar: au fost doua initiative dar nu s-au cumparat biletele. 

 
D-nul primar – am prins si eu in Raportul de activitate cu privire la Casa de Cultura. 

 

D-nul Baba Dorin: la Casa de Cultura cred ca ar fi bine sa aveti pe cineva angajat 

pentru a va da o mai mare flexibilitate. Un om care sa se ocupe de toata activitate de acolo, ar 
fi necesar, cu un buget separat etc. 

 

D-na Calbeaza Elena – anul trecut in data de 10 decembrie am am avut control de la 

Curtea de Conturi – audit avand ca tema: „Auditul performantei privind analiza modului in 
care realizarea veniturilor proprii, la nivelul oraselor, constituie o prioritate in stabilirea si 

mentinerea echilibrului bugetar, in perioada 2014-2018. U.A.T. orasul Rupea.” 

Am primit recomandari si vi le aduc la cunostinta: 

D-na Calbeaza elena da citire recomandarilor de la Curtea de Conturi. 
D-nul primar arata ca persoanele de la Curtea de Conturi au fost foarte atente cu 

privire la procentul de colectare a taxelor si impozitelor iar acest procent este unul destul de 

ridicat comparativ cu alte orase, acesta este de 82-87%. 

 
D-nul Sarafinceanu arata faptul ca trebuie finalizata problema cu asociatia. 

D-na secretar informeaza consiliul local ca in anul 2006 a fost infiintata o asociatie 

care se numeste : Rupea Cohalm si din care fac parte 7 primarii din zona. 

 
D-na Calbeaza informeaza consiliul ca anul trecut Societatea Agricultorilor a solicitat 

scutirea impozitului pentru societate cu obligatia acestora de a realiza niste investitii la Sala 

Plugarilor, scutire pe care dvs. ati aprobat-o cu obligatia acesteia de a depune documente 

justificative. 
Acestia au venit cu justificare in sensul ca au depus o copie dupa o factura de 

materiale de constructii in valoare de 3521.50 lei, pe care vi le inmanez si dvs. spre 

consultare. 

Eu propun sa facem un regulament pentru astfel de scutiri si va aduc la cunostinta ca 
societatea a facut cerere de solicitare scutire impozite si pentru anul 2020. 

 

D-na Antal, facturile sunt emise pe numele asociatiei? 

D-na Calbeaza, da sunt emise pe numele asociatiei. 
Consiliul local a luat cunostinta despre aceste documente si este de acord cu 

documentele prezentate. 
 

D-na secretar a prezentat Raportul d-nul primar precum si ale consilierilor care au 

depus rapoarte de activitate. 

D-na viceprimar Codruta Moise a depus raportul de activitate in data de 22.01.2020 

pentru activitatea din toti anii anteriori. 



D-na secretar – rapoartele depuse le voi publica pe pagina de internet a institutiei si va 

rog ca cine nu a depus sa depuna raportul. 
 

D-na secretar- prezinta rapoartele de activitate depuse de Ocol si Serviciul Public 

Rupea srl. 

 

Avem doua solicitari de la Spitalul Orasenesc Rupea: 

1. Exista o solicitare pentru modificarea structurii organizatorice de primire a 

urgentelor din Camera de Garda in Compartiment de Primire a Urgentelor. Consilul local sa 

emita aviz favorabil pentru transformare, pentru ca astfel se vor incasa bani in plus. 
Aceasta modificare de structura a fost realizata si in anul 2013 dar nu a fost finalizata. 

Se da aviz favorabil in acest sens. 

 

2. Se solicita modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc Rupea, 
conform anexei. 

Se da aviz favorabil in acest sens. 

 

D-na secretar arata faptul ca societatea Prod Impex Olimpia srl solicita preluarea 
saivanului Complexul Taurine Homorod. 

Se propune inchirierea saivanului. 

Consiliul local supune la vot aprobarea pentru inchirierea saivanului. 

Se aproba realizarea demersurilor pentru inchirierea saivanului. 
 

D-na secretar – prezinta „RAPORTUL SEMESTRIAL PRIVIND ACTIVITATEA 

ASISTENTILOR PERSONALI AL PERSOANELOR INCADRATE IN GRADUL GRAV 

DE HANDICAP DE LA U.A.T. ORASUL RUPEA – SEMESTRUL II- 2019.” 
D-nul primar arata faptul ca o parte din acest numar de asistenti se datoreaza si 

Azilului de la Fiser. 

D-na secretar arata faptul ca este o solicitare de la societatea Ecosmart S.A, care 

solicita incheierea unui protocol pentru colectare deseuri reciclabile. 
 

D-nul primar – daca dati aviz, sa discutam si sa aducem acele insule ecologice etc. 

Solicitam Serviciului Public un punct de vedere in acest sens. 

 
D-nul primar - va aduc la cunostinta faptul ca incepand de luni vor reincepe lucrarile 

privind reabilitare strada Republicii, conform situatiei prezentata de dirigintele de santier. 

Pentru Cetatea Rupea sa ne gandim cu totii cu privire la investitii pentru ca nu mai 

avem restrictii, deci se pot realiza investitii. 
 

Cu privire la Casa de Cultura – pentru postul de manager, vom discuta impreuna 

organigrama primariei. Va aduc la cunostinta faptul ca nu am angajat pe nimeni acolo pentru 

ca am tinut cont de discutia cu dvs. Va trebui sa existe un regulament de functionare la Casa 
de Cultura. 

 

Legat de Sala Plugarilor, va aduc la cunsotinta ca in anul 2017 am fost si am propus 

un acord de parteneriat public-privat dar membrii asociatiei nu au fost de acord. 
 

Va aduc la cunostinta faptul ca am primit informari cu privire la acest virus – 

coronavirus, am avut sedinta de urgenta in acest sens. 

Spitalul are amenajate 6 paturi pentru persoanele care prezinta simtome, iar Primaria 

pune la dispozitie vestiarele de la Sala mare de sport pentru persoanele carantinate iar pentru 
aceste persoane Primaria are obligatia sa duca mancare acestor persoane. 

Domnul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 

SECRETAR GENERAL, INTOCMIT, 
Jr. Ioana Madalina Roman Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
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