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PROCES VERBAL  

 
 

Încheiat azi, 27.11.2020  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 
Domnul presedinte de sedinta, Cruceriu Constantin, face prezenta consilierilor, se 

constata ca toti sunt prezenti. 
 
Domnul primar explica faptul ca, d-na Roman Oana este bolnava si va fi prezenta prin 

telefon, pe difuzor, (spiker). 
 

 Se da citire la ordinea de zi , conform convocatorului: 
 
1. Depunere jurământ consilieri. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect asigurarea accesului elevilor și cadrelor 
didactice din orașul Rupea la procesul de învățare în mediul online.  
3. Proiect de hotărâre privind desemnare a încă unui reprezentant în CA Spital Rupea. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobare organigrama și stat de funcții. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobare tarif distinct pentru colectare selectivă. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobare model Contract pentru serviciile de salubrizare.  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2019. 
8. Proiect de hotărâre privind rectificare buget. 
9.Diverse. 
 
 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi, 15 voturi. 
 
 Se supune la vot pentru ca procesul verbal de la sedintele anterioare sa fie aprobat fara 
citire, pe motiv ca acesta se afiseaza pe pagina de internet a primariei. 
 Se supune la vot si se aproba cu 14 voturi si o abtinere, d-nul Grusea Lucian. 
  
 

1. Se procedeaza la depunerea juramantului de catre noii consilieri locali: d-nul 

Tomus Lucian, d-nul Sarafinceanu Buibas si d-nul Helwig Karl. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect asigurarea accesului elevilor și 

cadrelor didactice din orașul Rupea la procesul de învățare în mediul online.  
 
 Comisiile, economica, juridica si invatamant dau avize favorabile, in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi, 15 voturi. 
 
 3. Proiect de hotărâre privind desemnare a încă unui reprezentant în CA Spital 
Rupea. 

  

 D-nul Zoltan propune pe d-nul Silviu Roman, d-nul Kalman propune pe d-na Palasan 
Iuliana si d-nul Grusea Lucian propune ca sa fie desemnata o persoana din interior consiliului 
local Rupea. 
 D-nul Cruceriu, propune pe d-nul Dan Dumbrava, pe motiv ca acesta are si studii 
economice, este economist. 
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 Se supune la vot si se aporba cu 11 voturi pentru si 4 abtineri. 
 
 4. Proiect de hotărâre privind aprobare organigrama și stat de funcții. 
 

Comisiile, ecnomica, juridica, invatamant si urbanism, dau avize favorabile in scris.  
Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi, 15 voturi.  
 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobare tarif distinct pentru colectare selectivă. 
 

D-nul Bogdan Suma, explica tarifele pentru colectarea selectiva, in sensul ca este un 
tarif pentru partea reciclabila, acesta nu se va factura catre populatie, legea obliga sa fie tarife 
distincte, ne ajuta sa obtinem o subventie care ne ajuta la colectare si pe care o obtinem de la 
Ministerul Mediului. 
 Contractul se incheie de catre S.C. Adi Iso Mediu, care este deja delegat pentru acest 
lucru. 
 D-nul Helwig Karl, va rog ca atunci cand distribuiti programul sa ne comunicati 
pentru ca oamenii sa constientizeze ca aceste deseuri trebuie selectate. 
  
 Comisiile dau avize favorabile in scris, economica, juridica. 
 Se supune la vot si in unanimitate de voturi se aproba, 15 voturi. 
 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobare model Contract pentru serviciile de 
salubrizare. 

 D-nul Suma Bogdan arata faptul ca in luna decembrie, anul curent, expira contractele 
de salubritate. Noi am gandit sa punem in contract, persoane si volum de deseuri, sa ridicam 
la doua saptamani iar pe saptamanile de vara sa luam saptamanal. Sunt clauze amanuntite in 
contract. 
 In luna februarie 2021 intra in vigoare legea compostului iar locuitorii de la case ar 
trebuii sa amenajeze acasa un loc pentru acest lucru, se aruca deseuri verzi, biodegradabile. 
 Lumea trebuie sa inteleaga ca se poate face un gunoi foarte bun din aceste deseuri 
biodegradabile. 
 Am avut o situatie pe strada Cetatii, cineva a scos 10 saci de mere care se ridica 
separat, avem container si masina separat, acestea sunt costuri. 
 Deseurile de tip moloz se ridica contra cost. Anul trecut cand am inceput, am avut 1a 
o luna scandal iar dupa am avut un fidbeck destul de bun. 
 D-nul Cruceriu, ar trebuii ca lumea sa constientizeze ca sa se selecteze. 
 D-na Danciu Mirela, avem persoane care nu vor sa selecteze si vom venii cu tarife 
separate pentru acest lucru. 
 D-na Antal, daca tot refacem contractele, nu toata lumea are contract de salubritate. 
Sunt persoane notabile din oras care nu au contract de salubritate si va rog sa prezentati o 
situatie cu persoanele care nu au contracte cu Serviciul Public Rupea. Daca nu au contracte sa 
nu se ridice gunoiul si sa fie consecinte pentru aceste persoane. 
 Suma Bogdan, exista o hotarare a consiliului local in acest sens iar  Primaria sa 
impuna o taxa speciala. 
 D-nul primar, persoanele care nu sunt in tara, nu le putem lua bani. 
 D-na Calbeaza Elena, hotararea de care face-ti vorbire este de acum doi ani si are un 
Regulament, am solicitat sa se modifice ca nu se poate impune la Impozite si Taxe, sa stim 
unde sunt si unde nu sunt contracte de salubritate.  
 Nu este corect sa-i dam in judecata pentru ca este o cheltuiala in plus. 
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 D-na Danciu Mirela, avem aproximativ 2500 de contracte de salubritate, daca ar fi 
aproximativ 3500 de contracte, ar fi alte costuri, mai mici. 
 D-nul Cruceriu, sa facem o analiza cine plateste si cine nu plateste. 
 D-nul Suma Bogdan, mai este o problema, unele persoane nu declara toti membrii 
familiei si in loc de 4 persoane declara doar o persoana. 
 D-nul Cruceriu, sa gasim o modalitate sa-i trecem pe toti sa plateasca ca se va reflecta 
in costuri iar oamenii de fiecare data cand am scumpit, au fost nemultumiti.  
 D-nul primar, intreaba daca statia de sortare va rezolva problema? 
 D-nul Suma Bogdan, nu prea se va rezolva problema, la o gospodarie omul nu poate 
tine 5 tomberoare in curte. Am hotarat sa dam saci de 240 litri pe care sa-i punem pe categorii 
dar doar pe reciclabil. 
 D-nul Helwig ne referim la un segment de populatie, neajutorata dar nu va fi o 
problema sa vedem cine are contract iar cine are locuinta in Rupea are si obligatii. 
 D-nul Suma Bogdan, la cine nu avea contract am lasat gunoiul si nu l-am ridicat iar 
oamenii au varsat in strada gunoiul. 
 D-na Antal intreaba de ce consiliul local Rupea nu a stiut de aceste probleme? 
 D-nu Suma Bogdan, raspunde, a-ti stiut. 
 D-nul Dumbrava Dan, in toate orasele civilizate se dau saci menajeri pe culori si 
populatia selecteaza dar trebuie sa fie si niste avantaje pentru cine selecteaza. 
 Suma Bogdan, asa crestem costurile, in anul 2017 adunam doze, peturi am zis sa dam 
bani (contra cost). 
 D-nul Dumbrava, de la 1 ianuarie va fi selectat contra cost. 
 D-na Danciu Mirela, la nivelul orasului Rupea, s-a facut selectare pe pubele, care 
populatia le are acasa, separate. 
 D-nul Dumbrava, ar fi mai bine pe culori, mai usor. 
 D-nul Suma, caini comunitari sparg acesti saci si toata mizeria o sa ramana pe trotuar 
iar la blocuri sunt containere pe culori dar nu se respecta. 
 D-nul Cruceriu, au fost date pubele in mod gratuit, d-nul Boriceanu Liviu, cand a fost 
sef la Serviciul Public Rupea a facut profit la aceasta societate, acum ce se intampla? 
 D-na Danciu Mirela, sacii costa in plus, aproximativ 4 lei iar contractul este pe 
perioada nedeterminata. 
 D-nul Suma, trebuie un regulament in acest sens. 
 De ce nu se face contractul pe persoane, separat, taxa pe gospodarie. 
  
 D-nul presedinte de sedinta Cruceriu, intreaba daca sunt avize favorabile, comisiile 
dau avize favorabile in scris, economica, juridica, invatamant si urbanism. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare, si se aproba in unanimitate de voturi, 15. 
  

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2019. 
 

Comisiile dau avize favorabile in scris, economica, urbanism, juridica si invatamant. 
Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi, 15. 
 
 

 8. Proiect de hotărâre privind rectificare buget. 
 Comisiile dau avize favorabile in scris, economica, juridica, invatamant si urbanism. 
  

Se supune la vot proiectul de hotarare si in unanimitate de voturi se aproba, 15 voturi. 
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D-nul Grusea Lucian, aduce la cunostinta consiliului local faptul ca, Regulamentul 
Consiliului nu este actualizat, in sensul ca unele denumiri trebuie actualizate dar voi trimite 
pe email, cu privire la aceasta problema. 

 
D-nul primar informeaza ca mai sunt 4 locuri in comisii si trebuie sa le completam. 
 
Se porpune pentru comisia juridica d-nul Tomus Lucian si Helwig Karl; 
Se propune pentru comisia de urbanism si amenajare teritoriu d-nul Sarafinceanu 

Buibas; 
Se propune pentru comisia de invatamant d-nul Helwig Karl. 
 
Se supune la vot distribuirea consilierilor in comisii si se aproba in unanimitate de 

voturi, 15 voturi. 
 
PUNCTUL DIVERSE: 

 

Pentru cuvant se incriu urmatorii consilieri: Antal Maria, Sarafinceanu Buibas, 
Helwig Karl si Adam Zoltan. 

 
1 D-na Antal, ma bucur ca dam un reprezentant la Spital, stiu ca este o solicitare 

pentru deschiderea unui Cabinet de Psihiatrie la Spital, pentru inchiriere catre o clinica de 
psihiatrie, ceea ce ar fi foarte bine pentru localitate. 

Se arata faptul ca este emis avizul catre Spitalul Rupea in acest sens. 
 
2. D-nul Sarafinceanu Buibas, se lucreaza la intrarea in oras, se toarna betoane la – 10 

grade celsius, trebuie verificat daca folosesc aditivi si daca sunt semnalizate aceste lucrari. 
 
D-nul primar explica ce se intampla. Oamenii nu au fost bagati in seama. Firma a 

facut benevol nu este in contract aceasta lucrare, este fara costuri, sunt lucrari facute de ei.  
 
D-nul Sarafinceanu, sa se verifice betonul. 
Dirigintele de santier trebuie tras la raspundere. 
 
3. D-nul Helwig Karl, in zona noastra exista Agentia de Dezvoltare, Transilvania 

Nord, unde d-nul Opris este presedinte. S-a stabilit ca membrii sa cedeze o suma de bani ca 
sa functioneza Evidenta Populatiei. 

Sa verificam daca sunt fonduri pe acest program si sa reabilitam imobilul de la 
Judecatorie. 

D-nul Opris Alexandru, acum o saptamana, au fost 2 milioane de euro, am incercat 
pentru 250000 de euro dar fosta conducere nu a fost in stare sa atraga bani si au profitat alte 
primarii.  

Era proiectul cu Spitalul, am cerut dosarele de la angajatii primariei dar au fost 
pierdute, nu stia nimeni de acest proiect, m-am intalnit cu un secretar de stat sa rezolvam 
aceste proiecte. 

Singurul proiect este cu Spitalul, pentru care umblu de doua saptamani, este vorba 
despre 390 milioane de euro. 
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4. D-nul Adam Zoltan, doresc sa intreb cum se face in Rupea o reparatie de 
canalizare? In mai multe locuri din oras au fost reparatii si sunt asemenea lucrari de la 
Compania Apa, trebuie sa lase locul unde au lucrat asa cum era inainte (nu cu moloz etc). 

D-nul Grusea Lucian, primaria trebuie sa stie despre aceste probleme. 
D-nul Baba Dorin – cu privire la canalul colector am facut adresa la Compania Apa, o 

sa pornim o masuratoare si o cadastrare a acestuia, ca sa fie intabulat. 
 
D-nul primar, ieri am avut o discutie cu reprezentantii firmei care se ocupa de lotul de 

cale ferata de mare viteza, sunt 3 tronsoane, ieri au venit patronii firmei Aktor, vor un spatiu 
(loc) pentru amenajare santier, doresc locul unde este targul de animale, ofera o chirie de 
24000 euro/an, sa negociem, doresc pentru birouri , aproximativ 500 de locuri noi de munca, 
pentru zona. Parerea mea este ca va invia orasul, este un beneficiu. Am nevoie de un acord de 
principiu pentru a discuta cu acestia, a fost asa de pe o zi pe alta. 

D-nul Tomus Lucian, va aduc la cunostinta ca este un proiect european. 
D-nul primar, am vrut ca punctul de lucru sa fie aici, pentru ca taxele sa ramana aici, 

interesul este comun. Dupa terminarea lucrarilor sa aduca locatia la starea initiala. Vor sa faca 
o hala si birouri iar daca vom accepta trebuie sa mutam targul de acolo. 

D-nul Cruceriu, supun la vot acordul de principiu, se aproba in unanimitate de voturi, 
15 voturi. 

Se declara sedinta inchisa. 
 
       INTOCMIT, 

      CONSILIER JURIDIC, 
      Jr. Adrian Ilie Boriceanu  
   
 

 

 
 

 

  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
  


