
 

 
 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

 
Încheiat azi, 31.07.2020  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 
D-na presedinta de sedinta Antal Maria, deschide sedinta. 
Sunt prezenti toti conilierii locali cu exceptia d-lui Helwig Karl (14 consilieri). 
 
D-nul primar – doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca vom inregistra sedintele de 

consiliu local si aceste inregistrari se vor regasi pe saitul U.A.T. orasul Rupea. 
 
Se da citire oridii de zi cu mentiunea ca se introduc doua puncte pe ordinea de zi 

(validare mandat Sandru Sorin si proiectul cu Spitalul), se supune la vot ordinea de zi si in 
unanimitate de voturi se aproba. 

 
D-na presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal de sedinta de la sedinta 

anterioara. 
Se aproba cu unanimitate de voturi (14 voturi). 
 

1. P.H. – privind validare mandat consilier local, d-nul Sandru Sorin. 
 

D-na secretar -  Roman Ioana arata ca a primit apartenenta d-lui Sandru Sorin la 
Consiliul Local din partea A.L.D.E. si explica despre ce este vorba in sensul ca acesta 
urmeaza pe lista dupa demisiile anterioare a celorlalti consilieri A.L.D.E., din consiliul local 
Rupea. 

Comisia de validare constata ca sunt intrunite conditiile de validare si in consecinta se 
valideaza d-nul Sandru Sorin, consilier local din partea A.L.D.E. 

S-a procedat si in cazul d-lui Sandru Sorin la depunerea juramantului. 
S-a procedat si in cazul d-lui Baboia Gheorghe la depunerea juramantului. 
Se aproba cu unanimitate de voturi (14 voturi). 

 
2. P.H. – privind acordarea unor facilitati fiscale 
 
 Comisiile – economica si juridica dau avize favorabile, se supune la vot proiectul si se 
aproba in unanimitate de voturi (14 voturi). 
 
3. P.H. – privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 

martie 2020 datorate bugetului local al orasului Rupea. 

 
 Prezentarea unui raport in luna ianuarie 2021 cu privire la acest proiect, in Consiliul 
local. 
 D-na Moise Codruta, in calitate de economist, intreaba care ar fi suma ? 
 D-nul primar – la acel moment vor fi discutate si sumele. 
 D-nul Baba Dorin – solicitam ca Serviciul Contabilitate sa prezinte un raport in acest 
sens. 
 D-nul primar – sunteti informati in acest sens iar aceste discutii pot avea loc si in 
sedintele de comisii. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi (14 voturi) se aproba. 
 
4. P.H. – privind rectificare buget. 

 
 Comisiile – economica si juridica, avize favorabile.  



 D-na presedinte supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi (14 
voturi). 
 
5. P.H. – privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de cetatean de 

onoare al orasului Rupea. 
 
 D-na secretar Roman Ioana, aduce la cunostinta consilierilor, faptul ca exista un 
Regulament in acest sens. 
 D-na presedinte de sedinta mentioneaza ca ar trebuii sa informam cetatenii in acest 
sens. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba. 
 

6. P.H. – privind aprobarea maririi limitei de mc lemne pentru persoanele fizice din 

orasul Rupea. 
 
 Comisiile, economica si juridica, avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi si o abtinere (d-nul Vaida Ciprian) se 
aproba. 
 
7. P.H. – privind acordarea unui sprijin financiar.  

 
 Comisiile, avize favorabile, se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se 
aproba cu 14 voturi. 
 D-nul primar, poate mai putem ajuta acest copil. 
 D-nul Baba Dorin: in acest moment sunt 3 asociatii care sprijina colectarea de fonduri 
pentru acest copil. 
 
8. P.H. – privind aprobarea unui parteneriat cu asociatia Novero. 
 
 Comisiile, economica si juridica, avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba (14 voturi). 
 
9. P.H. – privind aprobare proiect - Spital oras Rupea. 

 
 Comisiile, economica si juridica, avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi. (14 voturi). 
 
  DIVERSE: 
 
 D-na presedinte de sedinta intreaba cine doreste sa se inscrie la cuvant? 
 D-na  secretar Roman Ioana, d-nul Baba Dorin, d-na Moise Codruta si d-nul primar.  
 
1. D-na Roman Ioana – secretar, aduce la cunostinta consilierilor locali solicitarile depuse 
de catre d-na viceprimar Moise Maria Codruta. 
 Aceasta solicita pe legea nr. 544 diverse documente pe care chiar aceasta le-a aprobat 
in cadrul consiliului local Rupea iar aceste solicitari ne dau foarte mult de lucru. 
 D-na secretar da citire acestor solicitari si explica cu privire la acestea. 
 D-na secretar explica ca toate documentele pe care d-na viceprimar le solicita au fost 
verificate de catre Prefectura Brasov- controlul de legalitate hotarari. 
 D-na Moise Codruta avea obligatia sa realizeze fisele de post pentru toti subalterni 
acesteia, lucru care nu s-a intamplat. 
 
   
2. D-na viceprimar – Moise Maria Codruta, am solicitat aceste documente in scris pentru 
ca d-na secretar a spus sa le cer in scris. Am gasit o angajata in subordinea mea care nu avea 
de 14 ani fisa de post . 
 Daca stiam ca aceste solicitari ale mele vor fi prezentate in sedinta de consiliu local, 
veneam pregatita. 



 Cu privire la comisia de pasune, ma refeream la drumuri. 
 Nu toate contractele de inchiriere au fost trecute prin consiliul local. 
 D-na secretar a tipat la mine si sunt martori in acest sens, spunandu-mi sa solicit in 
scris. 
 Cu privire la apa din Fiser, va aduc la cunostinta faptul ca daca vine apa vor fi 
inundatii. 
 D-na Antal Maria, noi am votat in consiliul local organigrama si statul de functii.  
 Trebuie sa existe Rapoarte de activitate, exista responsabilitati. 
 D-nul Pascu, cu privire la apa din Fiser, sa se spuna cate asociatii sunt. Aceste 
asociatii duc apa oamenilor pe camp la animale. 
 D-nul Sarafinceanu, sa vedem cine sunt aceste asociatii si sa plateasca. 
 D-nul Baba Dorin, daca trebuie hotarare pentru inregistrarea sedintelor de consiliu, 
sunt pentru. 
3.D-nul Baba Dorin. Pentru anexa 24 se achita o taxa, propun ca aceasta taxa sa fie scoasa, 
si sa se emita anexa 24, gratuit. 
 D-na secretar, anexa nr.24, se trensmite din oficiu la Uniunea Notarilor Punlici, 
aceasta taxa se achita de persoanele care nu au efectuat succesiunea, ani de zile. 
 D-nul Baba Dorin, Biblioteca oraseneasca, in satele si comunele din jurul orasului 
Rupea se deschid astfel de locatii, doresc sa intreb daca avem angajat si daca biblioteca 
functioneaza? 
 Daca se impune sa mutam biblioteca in alta locatie de exemplu? Se poate muta in 
partea de jos de la Cresa (parter) iar spatiul actual sa fie reabilitat. 
 D-na Antal – exista un fond de carte la Liceul St. O. Iosif, propun sa fie accesibil 
pentru toti locuitorii orasului. 
 D-nul Baba Dorin, eu tot astept discutii pentru terenul de Sport, mentionez ca se poate 
reabilita terenul din partea de sus de la liceu. Probleme sunt si la Sala de Sport.  
  D-nul primar – doresc sa completez si sa vi se aduca la cunostinta, d-na Codruta 
Moise, P.S.D. va retras sprijinul politic, pe cine reprezentati? 
 D-nul primar – pentru Spital va aduc la cunostinta ca intram in linie dreapta cu acest 
proiect si ne putem mandri cu acest spital. 
 Suntem norocosi ca aducem o noua Baza Sportiva care va avea covor sintetic, am 
intabulat terenul si-l predam catre compania C.N.I., pentru realizarea investitiei. 
 D-nul primar – am considerat si v-am rugat in luna martie sa directionam bani pentru 
spital, ca sa-l sustinem. 
 Va rog ca pana la sedinta viitoare sa avem un plan etapizat pentru scolile din orasul 
Rupea. 
 Va aduc la cunostinta ca am obtinut ultimul aviz pentru trecerea de pe Coz. 
 Va mai aduc la cunostinta ca pentru proiectul cu intabularea sistematica suntem in 
ritm foarte bun si vor iesi extrasele de carte funciara. 
 Anunt ca se lucreaza pe strada Republicii si spre Fabrica de Covoare, la borduri. 
 Luni Serviciul Public Rupea se va ocupa de problema cu apa din Fiser, problemele 
sunt mari pentru ca este o retea stradala. Am inceput cu intabularea pentru a rezolva problema 
la modul serios. 
 Va aduc la cunostinta ca se va implementa un proiect de semnalizare, marcare 
corespunzatoare si va propun ca pana data viitoare sa veniti cu acest amendament. 
 Propun si va cer votul pentru scutirea agentilor economici cu privire la taxa de 
alimentatie publica, ca aceasta taxa sa fie redusa la zero, datorita pandemiei creata de covid 
19.. modificare pentru anul 2020. 
 Dau citire unei hotararii pentru situatii de urgenta la nivel judetean, prin care se 
instituie purtarea mastii de protectie. 
 Doresc sa va intreb unde credeti ca este zona cu populatie mai aglomerata din orasul 
nostru. Trebuie sa analizam si ziua de vineri, ca purtarea mastii sa fie obligatorie .  
 D-nul Sarafinceanu, sa stabilim o zona (Profi. Apia, Judecatorie) 
 D-nul Sarafinceanu, sa fie permanent purtarea mastii in zonele: Judecatorie, Profi, 
Apia. 
 D-na secretar, cine va controla daca se respecta? 
 D-nul Baba Dorin, vad ca daca propun ceva este deranjant. Ar trebuii sa tineti cont de 
discutii pentru dotari dar sa fim pregatiti daca va fi scoala on-line pentru ca de noi depinde. 



 Sa luati in calcul propunerea. 
4. D-nul primar – bibliotecara este in concediu de 2 ani de zile, avem un coleg desemnat 
pentru a se deplasa si a preda daca avem solicitari de la biblioteca. 
 Conditiile de pastrare nu sunt cele mai bune, din pacate de trei luni nu am primit 
solicitari pentru biblioteca. 
 Sa gasim in buget resurse si sa facem ceva in acest sens si sa stim din timp despre ce 
este vorba sa nu mai fim nepregatiti.  
 Baza Sportiva costa 300000 lei. 
 D-nul Micu, nu toata lumea are acces la internet. 
 D-nul Baba Dorin, am fost reticent pentru leptopuri. 
 D-nul Baba, profesorul are nevoie primul, ca sa poata sa predea. 
 D-nul primar, sa facem o analiza in acest sens. 
 D-na Antal, interesul trebuie sa fie in favoarea profesorului si al elevului. 
 Profesorul poate sa predea de la scoala unde sunt dotari cu calculatoare si exista 
internet. 
 D-nul Micu, sunt situatii in care avem copii care au situatie financiara buna si nu au 
tableta ori leptop. 
 D-nul primar, avem nevoie la ceea ce inseamna desfasurarea orelor pentru copii de la 
ambele sedii, sa gasim impreuna solutii. 
 D-na Antal, ma simt prost pentru ziua de astazi pentru ca acest Consiliu Local a 
functionat frumos, corect si in favoarea cetateanului. 

 
 

D-na  președinte de ședință declară ședința închisă. 
 
 SECRETAR GENERAL,      INTOCMIT, 

Jr. Ioana Madalina Roman     Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
 
 
 
 

 


