
1 

 

 

 
 

PROCES VERBAL  

 

 
Încheiat azi, 18.12.2020  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. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si Cheltuieli.  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect "Dotare Casa de Cultura Rupea cu aparatura 
de sonorizare". 
4. Proiect de hotărâre privind aprobare parteneriat Asociatia Carpaterra. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament Consiliul Local. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament de Organizare și funcționare Primăria 
Rupea. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobare coeficienți salarii. 
8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat  al orașului Rupea a 
unor imobile teren. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife salubrizare 2021. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobare valorificare masă lemnoasă în anul 2021.  
11. Proiect de hotărâre privind vânzare masă lemnoasă. 
12. Proiect de hotărâre privind constituire grup de lucru privind inventarierea locuințelor 
informale de pe raza UAT RUPEA. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea orașului Rupea să fie inclus în procesul de 
certificare al managementului forestier. 
14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni.  
15. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT RUPEA în Sistemul Electronic de Plata.  
16. Diverse. 
 
 Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi, 15 voturi. 
 
 Se supune la vot procesul verbal de la sedinta din data de 27.11.2020, se aproba in 
unanimitate de voturi, 15. 
 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si Cheltuieli.  

 

 Comisiile: economica, juridical si urbanism dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren. 
 
 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect "Dotare Casa de Cultura Rupea cu 
aparatura 

 

 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi.  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobare parteneriat Asociatia Carpaterra. 
 

 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 
D-nul Grusea, vor si construii? 

D-na Roman Ioana, asociatia doar va promova iar daca se construcieste ceva, trebuie 
sa aiba avize si autorizatii, in functie de specificul proiectului. 

D-nul Baba Dorin, acest parteneriat nu va impiedica celelalte proiecte.    
Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament Consiliul Local. 
 

 Comisiile: economica, juridica si urbanism, dau avize favorabile in scris. 
 

Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
   

6. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament de Organizare și funcționare 
Primăria Rupea. 
 

 Comisiile: economica, juridica , dau avize favorabile in scris. 
 
 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi se aproba, cu 15 voturi.  
 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobare coeficienți salarii. 

 Comisiile: economica, juridica si urbanism, dau avize favorabile in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 

 

8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al orașului 
Rupea a unor imobile teren. 

 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife salubrizare 2021. 

 

 Comisiile: economica, juridica, dau avize favorabile in scris. 
 Amendament: se scade tariful la populatie de la 10,92 lei la 10,08 lei, fara t.v.a. 

Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobare valorificare masă lemnoasă în anul 2021. 
 
 
 Comisiile: economica, juridica si urbanism, dau avize favorabile in scris. 
 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
 

11. Proiect de hotărâre privind vânzare masă lemnoasă. 
 

 Comisiile: economica, juridica, urbanism, dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate, cu 15 voturi. 
 
12. Proiect de hotărâre privind constituire grup de lucru privind inventarierea 

locuințelor informale de pe raza UAT RUPEA. 
 

 Comisiile: economica, juridica si urbanism, dau avize favorabile in scris. 
 

 D-na Roman Ioana, cu privire la acest subiect va anunt ca este un proiect care se 
desfasoara la nivel national.   
 D-nul Grusea Lucian, locuinta de la Casa Alba, ce este acolo? 
 D-na Roaman Ioana, tocmai la acestea se face referire. 
 D-nul primar, sunt situatii unde sunt 100 de persoane care au buletin intr-o locuinta. 
 D-na Roman, se va trece si la intabularea locuintelor. 
 D-nul Helwig, sa facem numaratoarea locatarilor sa vedem daca pe 1 mp, cate 
persoane locuiesc? Sa stim despre ce este vorba. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi, 15. 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea orașului Rupea să fie inclus în procesul de 
certificare al managementului forestier. 

 

 Comisiile: juridica, urbanism, dau avize favorabile in scris. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de voturi, 15 voturi.  
 
14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele 
trei luni. 

 

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

 15. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT RUPEA în Sistemul Electronic de 
Plata. 

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

 

Se inscriu la cuvant urmatorii: D-nul Sarafinceanu Gheorghe, Cocora Sebastian si d-
na Roman Ioana. 
1. D-nul Sarafinceanu Gheorghe – doresc sa va spun ca s-a intamplat o chestie, sa 
scriem in oras denumirea strazilor, denumirea si numarul la blocuri, in una din zile, doi 
politisti cautau doua persoane si nu-i gaseau. Sa comandam placute cu numar, adresa etc. 

In final doresc sa va urez un an nou fericit si sarbatori fericite si sa luam masurile 
corecte pentru orasul Rupea. 

 
2. D-nul Grusea Lucian, am rugamintea sa se posteze sedintele de consiliu local, pe 
portalul Primariei, sa postam de 1 Decembrie si sa distribuim pe pagina primariei de facebok. 
Cu privire la ajutorul social, a fost ok si sa se puna pe saitul Primariei, ca oamenii sa stie. Va 
doresc sarbatori fericite. 

 
3. D-na Roaman Ioana, conform Codului Administrativ, trebuie sa facem evaluarea 
persoanalului din institutie. Pentru evaluarea mea trebuie doua persoane din cadrul consiliului 
Local, va rog sa hotararti doua persoane pentru evaluarea mea. 
 
 D-na Antal – cred ca trebuie sa ramanem la o rigoare cu privire la pagina de internet 
si la facebok, adica trebuie sa ramanem la pagina de internet. 
 D-na Roman Ioana, pe pagina de facebok se face trimitere la pagina de internet a 
Primariei.  
  
 D-nul Cocora – s-a ridicat problema cainilor comunitari, va aduc la cunostinta faptul 
ca au fost unii cetateni care au fost muscati de acesti caini. 
 
 D-nul Primar: avem cateva posibilitati: sunt doua firme la nivel national care se ocupa 
cu asa ceva si costurile sunt de aproximativ 1500 lei pentru un caine. 
 Mai este o posibilitate, sa facem un adapost pentru cainii comunitari dar care ne va 
duce la un cost anual de peste 100000 lei, unde este nevoie de foarte multe dotari: congelator, 
spatiii etc. 
 Sunt aproximativ 100 de caini dar se aduc din alte localitati, adica se aduc si le dau 
drumul aici. 
 D-nul Baba Dorin – problema este in felul urmator: acesti caini sunt hraniti de 
anumite persoane, sa-si asume si sa-i ia acasa, ar trebuii microcipati dar este costisitor dar 
pusculita este goala. 
  
 D-nul Sarafinceanu – sunt adusi din alte localitati. Sa tinem legatura cu firma  
 La Fiser trebuie vorbit cu d-nul Darius, care se ocupa cu asta. 
 
 D-nul Cocora – se face rectificare pentru impozite si taxe? 
 D-na Roman  - am revenit asupra ei iar pentru anul 2021 am revenit la impozitele de 
dinainte. 
 Se declara sedinta inchisa. 

        INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 
       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

  


