
 

 
 

 

 

 
PROCES VERBAL 

 

 
Încheiat azi, 18.09.2020  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 
Lipsesc urmatorii consilieri locali: d-nul Baba Dorin si d-nul Sandru Sorin. 

 
 D-na presedinte de sedinta Antal Maria, deschide sedinta de azi data de 18.09.2020. 

Se supune la vot procesul verbal de sedinta din data de 31.07.2020 si in unanimitate 
de voturi se aproba. 

Se da citire la ordinea de zi – conform convocatorului. 
Se decaleaza punctul nr.13 din convocator care a fost retras. 
Se supune la vot ordinea de zi modificata si se aproba in unanimitate de voturi. 
 

 
1. P.H. – privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” d-lui Craciun Iosif, la 
implinirea varstei de 100 de ani. 
 
 D-nul primar citeste proiectul de hotarare si explica parcursul d-lui Craciun Iosif in 
viata dumnealui si in orasul Rupea. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi. 
 
2. P.H. – privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” d-lui consilier local Hellwig 

Karl. 
 
 D-nul primar citeste proiectul de hotarare si explica parcursul d-lui Hellwig Karl in 
viata acestuia si in orasul Rupea in decursul timpului. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi. 
 
 D-nul Hellwig Karl paraseste sala de sedinte a Consiliului Local. 
 
3. P.H. – privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare COVID 19 – de catre Spitalul orasenesc Rupea prin achizitionarea de 

echipamente si dotari specifice” 

 

 Comisia ecnomica emite aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 11 voturi pentru. 
 

4. P.H. – privind aprobare proiect PNDL. 

 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si o abtinere d-
na viceprimar Codruta Moise. 
 D-na Moise arata faptul ca se abtine de la vot pentru ca lucrarile trebuie facute dupa 
ce se face lucrarea cu canalizarea. 
 
 D-nul primar – d-na Moise stiti ca nu este vorba doar despre asfaltare ci si de 
canalizare, rigole in acest proiect. 
 D-na Moise arata ca imbunatatirea drumului nu prevede si canalizarea. 
 D-nul primar explica, ca acela este titlul proiectului iar in proiect se arata ce se va face 
acolo. 
 
 



5. P.H. -  privind modificare art. 2 din H.C.L. nr.412020. 

 
 D-nul primar explica faptul ca era vorba despre o gresala din hotararea nr.41/2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru si se abtine d-
na Moise si d-nul Vaida Ciprian. 
 
6. P.H. – privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 

 
 Comisiile, economica si juridica – avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 11 voturi si o abtinere d-nul Vaida Ciprian. 
 
7. P.H. – privind aprobare modificare impozite si taxe pentru anul 2020. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
8.P.H. – privind aprobare modificare H.C.L. nr.3/2020 privind aprobarea utilizarii 

excedentului bugetar. 

 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
9. P.H. – privind aprobare rectificare buget. 

 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
10. P.H. – privind aprobarea unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea 

juridica in dosarul civil nr.507/62/2019 avand ca obiect retragerea din acordul de 
parteneriat cu judetul Brasov 

 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi. 
 
11. P.H. – privind aprobare Regulament Cresa oraseneasca Rupea. 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi 
 
12. P.H. – privind aprobare dare in administrare teren catre S.T.S. 
 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
 
13. P.H. – privind aprobare vanzarii prin licitatie publica a masei lemnoase. 
 
 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
14. P.H. – privind aprobarea Raportului de Analiza de situatie pentru proiectul 

„Romania creste cu tine „ 
  Se supune la vot proiectul si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 
15. P.H. – proiect de hotarare privind aprobare finantare Biserica evanghelica Rupea. 
 
 Se supune la vot proiectul cu 11 voturi pentru si o abtinere d-na Moise Codruta. 
 
 D-na Antal informeaza consiliul cu faptul ca d-na secretar doreste sa spuna cateva 
cuvinte. 
 D-na secretar informeaza consiliul in sensul ca a fost publicat Raportul cu activitatea 
asistentilor personali si arata ca numarul este in crestere. 
 
 D-na Antal Maria arata ca este ultima sedinta de consiliu local in aceasta componenta. 
 



 D-nul primar – va multumesc tuturor pentru activitate si colaborare si sa ne vedem in 
urmatorul mandat pentru interesul cetatenilor orasului. 
 
 D-na Antal – am functionat in interesul orasului si nu totdeauna foarte bine dar a fost 
placut si am venit cu placere si urez succes tuturor candidatilor. 
 
 

D-na  președinte de ședință declară ședința închisă. 
 

 
 SECRETAR GENERAL,      INTOCMIT, 

Jr. Ioana Madalina Roman     Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
 
 
 
 

 


