
 

 
 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

 
Încheiat azi, 29.05.2020  în cadrul ședinței ordinara a Consiliului Local Rupea. 
 
Sunt prezenti toti conilierii locali cu exceptia d-lui Comaniciu Pompiliu care intra on-

line in sedinta.  
 
 Se alege un nou presedinte de sedinta, respectiv d-na Antal Maria. 
 In unanimitate de voturi se aproba noul presedinte de sedinta, d-na Antal Maria. 

Se da citire procesului verbal de sedinta din data de 23.03.2020. 
 
Se da citire oridnii de zi (12 puncte plus diverse). Se doreste renuntarea de pe ordinea 

de zi a proiectului de la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi (acest proiect a fost scris de catre 
Adi Iso Mediu – pentru parteneriat) 

Se supune la vot ordinea de zi, fara punctul nr.10 si in unanimitate se aproba. 
 
 
1. P.H. – privind rectificare buget. 
 

D-na presedinte explica despre ce este vorba, domnul Baba intreaba daca prin aceasta 
suma se doreste refacerea Caminului din Rupea Gara? 

D-na Chirigiu explica ca sunt si alte cheltuieli dar si Caminul din Rupea Gara. 
D-nul Baba, aceste sume de bani au dost luate de la Cetate? 
D-na Chirigiu, da. 
Comisiile dau avize favorabile in scris. 
D-nul Baba: suma de 10000 lei nu se putea lua din alta parte? 
D-nul primar: raman bani sa ne desfasuram activitatea. Daca facem caz de 24000 lei, 

nu are rost sa mai dsicutam. 
Daca considerati ca este o suma mare? 
Baba, nu am zis ca nu este bine ! 
Primar, ne bazam si pe incasari, populatia nu a venit sa achite darile catre primarie 

(impozitele). Asteptam sa se achite impozitele ca sa avem bani sa-i directionam unde este 
necesar. 

Au fost schimbate geamurile de la Cresa. 
Chirigiu, din suma de 10   merg bani si la energie electrica si alte servicii.  
Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, 13 voturi.  

 
 
2.  P.H. – privind modificarea excedentului bugetar 
 
 Comisiile dau avize favorabile, scrise. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 13 voturi. 
 
3. P.H. – privind aprobarea Regulament U.A.T. Rupea – modificat. 

 
 D-na secretar explica despre ce este vorba in sensul ca a fost introdus compartimentul 
Cetate si Cabinetul primarului. 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate, 13 voturi. 
 
4. P.H. – privind aprobare Regulament Vizitare Cetatea Rupea. 



 
 D-na secretar explica despre ce este vorba: in sensul ca este o procedura cu privire la 
incasarile zilnice realizate in Cetate. 
 Comisiile dau avize favorabile in scris 
 Primarul – pe acest regulament se poate interveni oricand. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, 13voturi. 
 
 
5. P.H. – privind  aprobare Structura oraganizatorica a Spitalului orasenesc Rupea. 

 
 Se arata ca a venit avizul pentru noua structura iar in consecinta spitalul a modificat in 
conformitate cu noul aviz. 
 D-nul Sarafinceanu arata ca a fost modificat la urgente iar d-na seceretar da citire 
avizului (total 80 de paturi). 
 Comisiile dau aviz favorabil in scris. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi, 13. 
 
 
6. P.H. – privind aprobare R.O.I. Spital (structura spitalului). 

 
 Comisiile dau aviz favorabil in scris. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, 13 voturi.  
 
7. P.H. – privind aprobare prelungire contract DDD. 
 
 D-na secretar explica despre ce este vorba si considera ca Serviciul Public Rupea si-a 
facut datoria si ne-am straduit pe perioada pandemiei ca sa fie totul cum trebuie. 
 D-nul primar: va multumesc pentru ca daca nu aveam Serviciul Public acreditat, eram 
macelariti financiar. 
 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate se aproba, 13 voturi. 
 
8. P.H. – privind aprobare prelungire contract iluminat public. 
 
 D-na secretar explica despre ce este vorba. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, 13 voturi.  
 D-nul primar, jumatate din corpurile de iluminat sunt schimbate pe led. 
 
9. P.H. – privind actualizare imobil, rectificare suprafata str. Republicii, nr.219. 
 
 In aceasta situatie cota de ½ a fost vanduta in baza legii, iar suprafata reala este mai 
mica decat in acte si proprietarii au realizat pe cheltuiala lor o documentatie prin care se 
reduce suprafata din acte cu cea reala. 
 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, 13 voturi.  
 
11.P.H. – privind modificare pret pasune. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 
 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere d-nul Vaida 
Ciprian.  
  

DIVERSE: 
 
Se inscriu la cuvant urmatoarele persoane:  Roman Silviu, Baba Dorin, Helwig Karl, 

secretar – Roman Ioana si d-nul primar – Bardas Nicolae. 
 



1. D-nul Roman Silviu –la Spital am avut o diferenta la alimentarea cu apa (tevile de 
la canalizare au cedat). 

Se mai face proiectul cu alimentarea cu apa la spital, proiectul de la C.N.I.? Avem o 
pierdere de 17000 lei apa care a curs datorita ca au cedat tevile. 

Primar -  cineva trebuie sa raspunda. S-a lucrat la proiect si pentru ca valoarea trece 
de 40000000 lei trebuie hotarare de Guvern si asta va dura. Trebuie sa reducem valoarea la 
39 de mii adica sa refacem hotararea ca sa mergem pe procedura simpla. Anul asta sa mai fim 
alaturi de spital si daca totul merge bine se va intervenii asupra spitalului. 

 
2. Pentru Cetate – sa se aiba in vedere sa directionam sume de bani pentru achizitia de 

mobilier. 
Primar – aici, impreuna vom decide ce vom face la Cetate. 
 
2. Baba Dorin – am o nemultumire legat de bursele de la liceu, suma de 5000 lei. 

Este o suma prea mica pentru cativa copii. Daca este vreo posibilitate ca aceasta suma sa 
poata fi marita? 

Primar – impreuna am decis aici aceasta suma de 5000 lei. 
Baba – eu nu am votat niciodata aceasta suma. 
Primar – impreuna aici am decis cu privire la aceasta suma de 5000 lei. 
Discutam de o chestiune la inceput, cu siguranta vom putea fi flexibili dar asteptam si 

o situatie cu nr. de copii si exista o hotarare a Consiliului Local, in acest sens. 
Antal – conducatorii liceului sa faca o solicitare si analiza, directorii trimit solicitarea. 
D-nul Racoszi – acum trei ani au fost acordate trei burse. 
D-nul Micu – in adresa a fost specificat numarul de elevi si conform hotararii. 
D-nul Baba – sa raspundeti foarte clar: completam ori nu mai avem bani? 
D-na Antal – in viitor sa discutam cartile pe fata.  
Baba- sa stim daca sunt ori nu sunt bani, ce sa o dam din stanga in dreapta. 
d-nul Sarafinceanu – este o cutuma, ar trebuii sa dam 5000 lei iar in viitor sa stabilim 

atunci cum vom face. 
Primar – si mecansimul bugetului local, in urma solicitarii, aici am pus in buget suma 

de 5000 lei pentru 65 de elevi. Am alocat suma de 10000 lei prin hotarare, facem rectificare 
si va dam restul de 5000 lei. 

Trebuie sa adunam toate cheltuielile, dezinsctie, etc. 
 
Baba Dorin – plata navetei profesorilor, daca luati in calcul, ca in viitor scoala sa fie 

ajutata de refolosirea acelor bani pentru dotarea scolilor pentru cei care lucreaza in mediul on 
–line. Stim ca exista sume mari (ajutor pentru profesori – unii folosesc smartphone, daca 
luam in calcul ca o suma sa fie directionata pentru profesori). 

D-nul Micu – naveta este achitata pana la data de 1 martie. 
D-nul Baba – nu am intrebat asta. 
Primar – am primit sugestie de la dumneavoastra si pana atunci am discutat sa gasim 

solutii. Se discuta digitalizarea scolilor si am discutat acest lucru. Se dorea ca impreuna cu 
firma ALLVIUU, sa se fac tablete la pretul de 100 euro. Am discutat cu partenerii nostri 
Vodafone.., d-nul Helwig pentru liceu ce se poate face, echiparea cu aparate mai noi? 

Am discutat, sunt primul care am luat-o de jos, cresa gradinita, sa discutam la modul 
concret pentru tot ce inseamna invatamant pentru orasul Rupea. 

Din pacate, suntem codasi la mediul on-line. 
Astept oferte si initiativa Guvernului, din informatiile mele sunt profesori care nu-si 

fac datoria nici acum iar impactul bugetar este unul semnificativ. 
D-nul Baba – eu  am facut referire la liceu, eu ma gandesc la toate scolile Vroiam sa 

discutam despre noi cum putem sa dam un ajutor. 
 
D-nul Helwig – de multe ori discutam de cheltuirea banilor din buget dar nu este o 

initiativa sa aducem sa creasca bugetul. Pentru acest lucru fact doua solicitari, pentru 
cofinantare. Cu privire la Regulamentul U.A.T. Rupea, se face o evaluare cu privire la 
colectarile pe care le face primaria ? Sunt societati comerciale care au sediul social in Brasov 
dar care au puncte de lucru in Rupea, cat plateste o firma, consiliul local sa aiba un beneficiu.  

Sa se faca o evaluare cu privire la cele spuse. 



Cu privire la Compartimentul Achizitii Publice – avem proiecte care aduc venituri 
Consiliului Local Rupea? 

Liceul sa fie dotat cu calculatoare, care ar fi 400 euro, total 8000 euro. Putem lua un 
angajament sa dam un procent de x %? 

Primar – sa facem o evaluare? 
D-nul Helwig - Consiliul local trebuie alimentat cu bani. Pentru proiectul Bisericii nu 

au fost prevazute sume de bani pentru refacerea invelitorii. 
Fac apel daca exista sansa pentru finantarea lucrariieligibile. Voi face doua solicitari.  
D-nul primar – daca am fost alaturi cred ca suntem motivati sa sfarsit proiectul. 
Din piata am adunat suma de 580 lei. Mi-e frica sa adun toate cheltuielile, zugravit, 

etc.  
Stiri foarte bine de proiectele cu 100000 euro. O sa va spuna d-na secretar cate 

persoane din Rupea vor sa acceseze. 
Primar – am fost acuzat ca am deschis piata dar trebuie respectata legislatia. 
Am vrut sa vad de unde vin comerciantii din piata (Satu Mare etc). Cati a-ti fost in 

piata sa luati informatii, sa vedeti ce se intampla acolo? 
D-na secretar – va aduc la cunostinta doua probleme: 
1. Va aduc la cunostinta faptul ca d-na Moise Maria Codruta, a fost exclusa din 

Partidul Social Democrat. 
2. Decizia de etica a P.S.D. mentine hotararea excluderii a d-nei Moise Maria Codruta 

din P.S.D. 
Cu privire la excluderea din P.S.D. a d-nei Moise, va aduc la cunostinta ca nu putem 

lua nicio hotarare in acest sens, pana cand nu primim ordinul Prefecturii, in acest sens.  
Primarul – avem o cerere a d-lui Lupu de pe str. Cetatii, prin care acesta solicita un 

drept de servitute pentru a intra in curte cu masina pentru ca prin partea din fata nu mai poate 
intra datorita lucrarilor care au fost la drum. 

D-na secretar – trebuie aprobat un drept de servitute. 
D-nul primar – va mai informez cu faptul ca in Rupea au fost 5 cazuri de COVID 19, 

un caz este in Rupea. 
Am avut persoane autoizolate, tragem linie, efortul a fost de la bugetul local, am 

dezinfectat strazile, blocurilor etc. 
Va multumesc la toti si in special celor doua doamne de la D.S.P. Brasov 
Pentru piata: am deschis pentru legume, cereale, flori, sa putem gestiona situatia.  
Cu privire la ploi, va informez ca noroc ca am avut canalul colector ca altfel era nasol. 

Impreuna cu S.P.S. vom decolmata acest canal. 
In orasul Rupea, nu este canalizare peste tot, vom face un proiect in anul 2021 in acest 

sens. 
Va aduc la cunostinta ca pentru Baza Sportiva, vom gasi o alta locatie, pentru ca acolo 

nu permite terenul. 
Pentru proiectul cu Pasarela, am prin o parte din bani pentru aviz si intram in faza de 

licitatie, pentru executie. 
Avem proiectul cu Gradinita – va anunt ca nu se inghesuie nimeni pentru acest 

proiect, nu sunt solicitari pentru aceasta lucrare. 
Impreuna cu d-nul Sarafinceanu, cu relatii personale, aducem un doctor diabetolog la 

Casa Medicilor. 
D-nul Helwig, cu privire la cortul de la spital, am rugamintea ca acest cort sa fie 

dezinfectat, sa avem un document ca a fost decontaminat. 
D-nul primar – daca nu se poate decontamina, o sa va dam cortul nostru, pe cel nou. 

 
D-na  președinte de ședință declară ședința închisă. 

 
 SECRETAR GENERAL,      INTOCMIT, 

Jr. Ioana Madalina Roman     Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
 
 
 
 


