
 

 
 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

 
Încheiat azi, 30.06.2020  în cadrul ședinței ordinara a Consiliului Local Rupea. 

 
 
Sunt prezenti toti consilierii locali cu exceptia d-lui Comaniciu Pompiliu care intra 

on-line in sedinta.  
D-na presedinte de sedinta Antal Maria supune la vot procesul verbal de la sedinta 

anterioara, 19.06.2020. 
Cu unanimitate de voturi se aproba procesul verbal. 

 
 D-na presedinte de sedinta da citire oridnii de zi a sedintei si intreaba daca se inscrie 
cineva pentru punctul Diverse. Nu doreste nimeni sa se inscrie pentru acest punct. 
 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi. 
 
1. P.H. – privind validare mandat consilier local d-nul Baboia Gheorghe in locul d-nei 

Serban Codruta Maria. 

 

 Se arata ca prin adresa A.L.D.E. Brasov a fost transmisa catre Consiliul Local Rupea, 
spre validare, apartenenta d-lui Baboia Gheorghe. 
 Comisia de validare a analizat propunerea, pe care o valideaza, comisia este compusa 
din urmatorii membrii: Pascu Dorel, Roman Silviu, Micu Gheorghe, Racoszi Lajos Attila. 
 Se supune la vot si in unanimitate de voturi se aproba. 
  
 D-na secretar general Roman Ioana, arata faptul ca  din motive ce tin de 
implementarea Codului Administrativ si Prefectura Brasov, privind formula juramantului, se 
va depune juramantul la sedinta urmatoare.  
 
2. P.H. – privind aprobare Regulament propriu privind masurile metodologice 

organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza 

Consiliului Local Rupea. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 

D-na secretar general Roman Ioana arata ca toate situatiile si hotararile consiliului 
local Rupea etc, sunt publicate pe saitul primariei si ma deranjeaza faptul ca se spune prin 
oras si pe retele de socializare ca nu suntem transparenti. Va aduc la cunostinta ca suntem 
singura primarie din zona care afiseaza toate hotararile consiliului local pe saitul institutiei si 
avizier dar si alte informatii si consider ca suntem chiar foarte transparenti. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba. 
 
3. P.H. – privind atestarea la domeniul privat al orasului Rupea a unor imobile. 

 
 Comisiile dau avize favorabile in scris pentru proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi. 
 
4. P.H. – proiect de hotarare privind aprobare dezmembrare imobil pentru Serviciul de 

Telecomunicatii Speciale. STS. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si in unanimitate de voturi se aproba. 
 



5. P.H. – proiect de hotarare privind aprobarea ca produsele principale ramase 

necontractate sa fie valorificate ca material lemnos fasonat la drum auto. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi si o 
abtinere, d-nul Vaida Ciprian. 
 
6. P.H. – proiect de hotarare privind aprobare Caiet de Sarcini si Studiu de 

oportunitate DDD. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris . 
 
 D-na secretar general explica despre ce este vorba in sensul ca se va relua procedura. 
 D-nul Helwig Karl arata ca materialele sa fie achizitionate de la firme specializate 
insotite de certificat de calitate si conformitate. 
 D-nul primar – Serviciul Public Rupea poate pune la dispozitie informatiile cu privire 
la dozaje si documente ce insotesc produsele respective, ale substantelor. 
 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate se aproba. 
 
7. P.H. – proiect de hotarare privind aprobare Caiet de Sarcini si Studiu de 

oportunitate iluminat public. 
 
 Comisiile dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba. 
 
 D-nul Baba Dorin se retrage. 
 D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa. 
 
 
 SECRETAR GENERAL,      INTOCMIT, 

Jr. Ioana Madalina Roman     Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
 
 
 
 

 

 
 


