
 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 28.10.2020  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 
Lipsesc urmatorii consilieri locali: d-nul Helwig Karl.  

 
 D-na presedinte de sedinta Antal Maria, deschide sedinta de azi data de 18.09.2020. 
 D-na secretar explica parcursul sedintei de consiliu local si da citire oridnii de zi, 
conform convocatorului. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate. 
 
 1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni (propunere). 
 Propuneri: d-nul Baba Dorin propune sa se inceapa cu decanul de varsta iar dupa sa 
urmeze in ordinea alfabetica. 
 Toti consilierii sunt pentru aceasta propunere, d-nul Cruceriu C-tin. 
  
 D-nul Cruceriu C-tin , propune sa incepem cu punctul nr. 2, alegerea viceprimarului 
orasului Rupea. 
 Se da citire proiectului de hotarare pentru alegerea viceprimarului orasului Rupea. 
  

Propuneri: din partea P. N.L. este propus d-nul Baba Dorin. 
D-na secretar explica faptul ca viceprimarul se alege prin vot secret si explica 

procedura (cu vot secret). 
Se incepe votarea , d-na secretar explica cum se voteaza in sensul ca se noteaza pe 

buletinul de vot mentiunea „DA” ori „NU” iar daca nu se mentioneaza nimic atunci acel 
buletin de vot este socotit vot impotriva. 

S-a inceput procedura de vot si care s-a incheiat. 
Doi consilieri, impreuna cu d-na secretar numara buletinele de vot. 
Rezultat: 
- Buletine de vot cu mentiunea DA sunt = 10 
- Buletine de vot cu mentiunea  NU sunt = 1 
- Abtinere = 1 
Se declara ales in functia de viceprimar d-nul Baba Dorin Ioan. 

 
D-nul primar: vreau sa va multumesc pentru alegere si ma bucur pentru d-nul Baba 
Dorin si va anunt ca o sa facem echipa buna impreuna. 
In decurs de doua, trei saptamani vreau sa facem o sedinta de consiliu dar in acest 

moment sunt in avarie pentru ca avem un caz de covid 19. 
 
D-nul Baba Dorin, vreau sa va multumesc pentru vot si increderea acordata iar acest 

vot ma impinge la munca dar am convingerea ca vom face echipa buna. 
 
D-nul presedinte, constituirea comisiilor de specialitate. 
Se da citire proiectului de hotarare privind aprobarea comisiilor de specialitate. 
Se propune a se constituii 4 comisii, fiecare comisie cu 5 membrii. 
 
1. Comisia pentru activitati economico- financiare si agricultura. 
2. Comisia juridica si de disciplina, precum si pentru protectia mediului. 
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, prot. Mediului si turism 
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social culturale, culte si protectie 

sociala. 
D-na secretar explica despre ce este vorba, sunt pastrate din legislatura trecuta. 
Fiecare consilier trebuie sa faca parte minim dintr-o comisie, pentru care va primi 

indemnizatie iar pentru celelalte nu va primi. Fiecare care partid din grup trebuie sa aiba 
reprezentant. 



Sa propunem persoane care sa faca parte dintr-o comisie. Fiecare comisie sa aiba 5 
consilieri, propunerile se fac de catre duneavoastra si va rog sa tineti cont si de profesia 
fiecaruia dintre dvs. 

 
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social culturale, culte si protectie 

sociala: Antal Maria, Racoszi, Baba Dorin, Sencher 
 
1. Comisia pentru activitati economico- financiare si agricultura: Dumbrava Dan, 

Kalman Mihai Levente, Vranceanu Vasile Marian, Adam Zoltan, Vasile Cristinel. 
 
2. Comisia juridica si de disciplina, precum si pentru protectia mediului: Cocora 

Sebastian Flavius, Baba Dorin, Racoszi Lazos (Sarafinceanu si Helwig – locuri libere). 
 
3. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, prot. Mediului si turism: Grusea 

Lucian, Antal Maria, Cocora Sebastian, (Tomus – loc liber), Cruceriu C-tin. 
 
4. Se supune la vot comisia nr.4, se aproba in unanimitate de voturi. 
 
1. Se supune la vot comisia nr.1, se aproba in unanimitate de voturi. 
 
2. Se supune la vot comisia nr.2, se aproba in unanimitate de voturi. 
 
3. Se supune la vot comisia nr.3, se aproba in unanimitate de voturi. 
 
D-na secretar: fiecare comisie sa se intruceasca sa-si aleaga presedintele si secretarii, 

aceste comisii vor emite avize favorabile ori nefavorabile, pentru proiectele de hotarari 
viitoare. 

4. Propuneri pentru Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social culturale, culte 
si protectie sociala: Oteta Minodora si Karl Helwig. 

Este sunata d-na Otetea Minodora pentru acordul acesteia in comisie, pentru Liceu se 
pune telefonul pe difuzor – spiker, aceasta arata ca este pentru aceasta propunere si accepta. 

D-nul primar, se propune pentru Consiliul de Administratie al Liceului, d-na Antal 
Maria. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 
Pentru Scoala Generala; d-nul Racoszi si d-na Vera Pop. 
Se supune la vot si in unanimitate se aproba. 
Pentru Gradinita se propune Cocora Amalia, se supune la vot si se aproba in 

unanimitate. 
Pentru Comisia C.E.A.C –Liceu se propune d-na Pop Gabriela. 
Se supune la vot si se aproba cu  11 voturi si 1 abtinere d-nul Zoltan. 
Pentru Comisia C.A.C. – Gradinita se propune d-na Antal Maria, se supune la vot si 

se aproba in unanimitate de voturi. 
Pentru Scoala Generala – comisia C.E.A.C., se propune d-nul Flavius Cocora, se 

supune la vot si in unanimitate de voturi se aproba. 
Pentru Spitalul Orasenesc – Consiliul de Administratie se propune : Polexa Alexandru 

si Grusea Lucian. 
Se supune la vot pentru d-nul Polexa Alexandru si se aproba cu 9 voturi pentru. 
D-nul Grusea Lucian aduce la cunostinta consiliului ca oamenii doresc sa auda si sa 

vada sedinta filmata. 
 

D-nul  președinte de ședință declară ședința închisă. 
 
        INTOCMIT, 

      Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
 


