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PROCES VERBAL 

 

APROBAT CU/FARA AMENDAMENTE ÎN ȘEDINȚA C.L. DIN DATA DE 

 

     Încheiat azi, 23.03.2020 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

    Sunt prezenti 12 consiliei din totalul de 13 consilieri în funcție.  
    Lipsesc: Moise Maria Codruta. 

    La ședință participă dl. primar Bărdaș Nicolae Liviu, Călbează Elena  șef serviciu,  
Chirigiu Elena referent. 

    Președeinte de ședință dl. Hellwig Karl. Ședința este statutară și se pot lua hotărâri. 
    Dl. președinte deschide ședința acordând cuvântul dlui. primar 

dl.primar: mulțumesc pentru prezență, având în vedere că este o situație specială, dar trebuie 
să aprobăm bugetul,  avem nevoie de bani pentru gestionarea spitalului.Dacă celelalte 
instituții nu funcționează, atunci toți banii alocați acestor instituții, prin rectificare iî vom 
redirecționa tot la spital. Spitalul orășenesc Rupea este de tranzit, secția de infecțioase ar 
putea fi pliabilă pentru cazuri COVID-19, dar cazuri ușoare pentru că noi nu avem ATI. 
Avem 15, 16 persoane în autoizolare, împreună cu poliția au fost notificați. În oraș nu există 
îmbolnăviri cu COVID - 19. Dacă aveți informații despre anumite persoane, anunțați-ne. 
dna. secretar: la primărie este instituit serviciul de permanență, pentru cine vrea să sune. 
    D. președinte de ședină dă citire ordinei de zi conform convocatorului.  
1. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 3/08/01/2020 privind aprobarea utilizării 
excedentului bugetar al anului 2019 în anul 2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a Programului 
anual de achiziții pentru anul 2020 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea 
pe anul 2020 

    Se supune la vot ordinea de zi, se aprobă în unanimitate. 
 

Punctul 1 

dna. Chirigiu prezintă raportul de specialitate care stă la baza hotărârii de modificare a 

excedentului bugetar. Toate cheltuielile pentru bugetul local și autofinanțate se regăsesc în 
anexa 1. 

Se supune la vot. Comisiile dau aviz favorabil. Se aprobă în unanimitate. 
 

Punctul 2 

dna. secretar: Planul de achiziții l-am întocmit având în vedere bugetul, nu știu în ce măsură 
vom realiza aceste achiziții, având în vedere situația actuală.  
Am trecut cele două obiective de anul trecut gradinita cu program prelungit și podul de pe 
pârâul Cozd, pe lângă acestea am adăugat reparații ale stăzilor, servicii de ecarisaj, piața 
agroalimentară, reparații curente. Am trecut reparații la Clubul muncitoresc din Gara Rupea, 

unde vrem să facem o igienizare, având în vedere că vor urma alegirile locale. La etajul doi 
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este secție de votare, dar pentru că nu au acces persoanele cu dizabilități, vrem să o mutăm la 
parter și pentru aceasta trebuie să reamenajăm. 
Avân în vedere programul de măsuri pentru calitatea aerului am propus achiziționarea a două 
mașini, dintre care una este elctrică. Am propus achiziționarea  unui buldoexcavator, siglă 
luminoasă,totemuri pentru intrarea și ieșirea din oraș, serviciile de cadastru sunt trecute la 
modul general, amenajarea locurilor de joacă pentru copii, servicii de supraveghere video. 
Restul sunt reparații curente, expertize, certificări energetice, echipamente, servicii 
pirotehnice, cantina, creșa, cele uzuale, achizițiile pe care la facem în fiecare an. 
dl. Sarafinceanu: ați prins reparații la trotuare? 

dna. secretar: sunt reparații curente străzi, unde intră și trotuarele. 
dl. Sarafinceanu: nu am auzit nicio măsură pentru canal 
dna. secretar: nu este cuprins 

dl. primar: așteptăm răspuns de la Compania Apa, termenul lor de rapuns ar fi sătămâna 
viitoare, dacă nu prin SPS putem realiza diverse servicii. 
   Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
 

Punctul 3 

dna. Chirigiu: bugetul este conform legii în vigoare. În proiectul de hotărâre se prezintă toate 
sumele, în funcție de necesități, pentru fiecare capitol în parte. Au fost cuprinse și 
previziunile pentru anii 2021, 2022 și 2023. 
    dl. Hellwig: cum se explică că după nici un an de la refacerea carosabilului, căminele 
trebuiesc refăcute? Nu sunt de calitate? Când s-au executat nu s-au controlat? 

Din ce fonduri se decontează acum această refacere?  
dna. secretar: aceste cheltuieli nu au fost decontate. Când s-a executat controlul, nu s-au 

acceptat la decontare. Noi nu am plătit căminele, vom plăti când vor fi conforme. Firma 
reface căminele pe cheltuiala lor. 
    Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi și 1 abținere(dl. Baba Dorin).  
 

dl. primar: vreau să vă aduc la cunoștință că în conformitate cu epidemia de Coronavirus, în 
CLSU Rupea am luat decizia de a dezinfecta străzi, trotuare, locurile de joacă.  
Vreau să vă rog, dacă aveți cunoștință de persoane de peste 65 de ani care nu au aparținători, 
care nu își pot asigura minimul necesar zilnic, să ne anunțați. 
Închei cu rugămintea de a sta acasă, deocamdată pe timpul zilei nu există restricții, numai 

aceea de a nu forma grupuri, pe timpul nopții de la 22:00 la 06:00 trebuie declarație pe 
propria răspundere. Rugămintea mea personală, să facem un efort să facem tot posibilul să ne 
deplasăm doar din strictă necesitate. 
dl. Hellwig: aspciația Nowero face distribuție pentru persoanele în vârstă, nu putem să 
întrerupem. 

dl. primar: nu întrerupeți, dar dați-ne datele. Preotul Socaciu și Filantropia Rupea au demarat 
o acțiune de strângere de fonduri. Dacă știți persoane care vor să doneze direct Spitalului, 
fără să treacă prin asociație, nu este nicio problemă. 
dl. Sarafinceanu: ar trebui achiziționate măști, combinezoane, echipamente, cum stăm? 

dl. primar: Spitalul are minimul necesar pentru protecție. 
dl. Micu: vreau să fac o propunere, să donăm indemnizația de luna aceasta Spitalului.  
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dl. Baba: sunt de acord, direct în contul Spitalului, să publicați pe site contul spitalului.  
dna. secretar: este afișat pe site. 
   Se supune la vot propunerea dlui. Micu, se aprobă în unanimitate. 
dl. primar. atunci facem virament direct în contul spitalului de aici din primărie. 
dl. Hellwig: la RMC au început să producă măști, le-am pus la dispoziție un sterilizator. 

Avem în vedere un cort pentru triere, o mașină de spălat nouă. 
dl. primar: mulțumim! Acum suntem în situația în care și noi trebuie să achiziționăm un cort. 
Vă mulțumesc pentru participare. 
 

Dl. președinte de ședință declară ședința închisă. 
 

 

 

                                                              INTOCMIT, 

SECRETAR GENERAL UAT RUPEA, 

Jr. Ioana Mădălina Roman 
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