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PROCES VERBAL  

 

 

Încheiat azi, 10.02.2021, ora 14,30  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Local Rupea. 

Presedinte de sedinta: d-na Antal Maria 

Participa primarul orasului Rupea, d-nul Opris Alexandru 

Sunt prezenti 13 consilieri din 15 (2 mandate incetate de drept) sedinta este statutara 

si se pot adopta hotarari. 

 

 Se da citire la ordinea de zi , conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind încetare de drept mandat consilier Kalman Mihai Levente. 

2. Proiect de hotărâre privind încetare de drept mandat consilier Adam Zoltan. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către 

populație în anul 2021. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife spații pentru altă destinație decât cea de 

locuință. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale de piață. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei 

lemnoase. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru anul scolar 

2020-2021. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 5 din 14.01.2021. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 2021-2022. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes local. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotare Casa de Cultura Rupea cu 

echipamente de sonorizare. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de asociat în cadrul 

proiectului Putem mai mult împreună. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de 

transparență decizională. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobare modificare art. 2 din HCL 55/2020 (proiect spital 

COVID). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială Rupea. 

17. Diverse. 

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de 13 voturi. 

D-na presedinte de sedinta supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara si se 

aproba in unanimitate de 13 voturi. 

 Se trece la ordinea de zi a sedintei. 

1. Proiect de hotarare privind încetare de drept mandat consilier Kalman Mihai 

Levente. 

 Se arata de catre d-nul Grusea Lucian ca d-nul Kalman a renuntat la mandatul de 

consilier local pentru ca a ocupat functia de Administrator Public, ca sa se stie. 

 

Se ia act de incetarea mandatului. 
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2. Proiect de hotărâre privind încetare de drept mandat consilier Adam Zoltan. 

 

Se ia act de incetarea mandatului. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de 

lemn fasonat către populație în anul 2021. 

 

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

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife spații pentru altă destinație decât 

cea de locuință. 

 

Comisiile: economica, juridica, avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale de piață. 

 

Se modifica proiectul la art.1 in sensul ca pentru comercianti pretul sa fie 20 lei iar 

pentru producatori sa fie 10 lei. 

Se supune la vot proiectul, cu amendament, si se aproba cu 13 voturi. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu 

strigare a masei lemnoase. 

 

Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 

Se modifica proiectul in sensul ca la art.3 :  “restul ce ramane”. 

Se supune la vot proiectul, cu amendament, se aproba cu 13 voturi. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale. 

 

Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru 

anul scolar 2020-2021. 

 

Comisiile: juridical, economica dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi pentru. 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 5 din 14.01.2021. 

 

Comisiile: juridica, urbanism dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 

2021-2022. 
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Comisiile: juridica, invatamant dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes local. 

 

Comisiile: juridica, urbanism dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotare Casa de Cultura 

Rupea cu echipamente de sonorizare. 

 

Comisiile: economica, juridical, urbanism dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de asociat în 

cadrul proiectului Putem mai mult împreună. 

 

Comisiile: invatamant, cultura, asistenta sociala, juridic, dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13  voturi. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului 

de transparență decizională. 

 

Comisiile: juridica dau aviz favorabil in scris. 

D-nul viceprimar Baba Dorin – doresc sa discutam despre acest proiect si va aduc la 

cunostinta faptul ca ce se solicita este deja cuprins in mai multe legi: legea 544/2001, 

98/2016, 52/2003, toate aceste legi reglementeaza ce este solicitat in acest proiect de hotarare. 

Cu privire la ora fixata: 16, eu nu sunt pentru aceasta ora pentru ca sunt situatii cand 

trebuie o hotarare de consiliu mai devreme ori daca facem sedintele la ora 16 nu avem cand 

sa mai redactam hotararea si in plus personalul trebuie sa-l tinem peste program. 

Referitor la termenul de 3 zile si acesta este prea scurt si nu cred ca se vine cu nimic 

nou fata de legislatie. 

D-nul primar, intreaba daca a-ti citit legislatia? Pentru ca pare a fi copiat din lege. 

D-nul Grusea Lucian eu doresc ca cetateanul sa aibe acces la informatii si la tot ce se 

intampla aici in Primarie si sa ne responsabilizam pentru cetatean. 

Vedeti, la toate primariile au acest lucru pentru a fi transparenta se transmite live 

sedinta. 

D-nul Baba Dorin, exista ceea ce se solicita in proiect este in vigoare in legislatie, nu 

vad de ce sa mai aprobam . 

D-na secretar Roman Ioana – trebuie sa publicam totul in Monitorul Oficial pentru ca 

asa este prevazut in Codul Administrativ, sa pastram aici (hotarari, documente, tot) Ce nu 

avem: de la urbanism: nu sunt publicate pentru ca ne izbim de Regulamentul European cu 

privire la datele cu caracter personal. O sa intocmim o lista cu nume, prenume, lista cu 

datornici iar contractele mai mari de 5000 euro trebuiesc publicate (lista cu contractele), ne 

oblige legea. 

Avem multe contracte de inchiriere pentru gradini ori aici avem o problema cu 

Regulamentul European cu privire la datele cu character personal. 
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D-na presedinte: toata lumea doreste transparenta, avem un sait al Primariei care se 

poate actualize, sa fie complet. In opinia mea nu as duce catre Facebok aceste informatii, iar 

in legatura cu ora 16 orice consilier local are liber in ziua respectiva pentru sedinta. 

D-nul viceprimar Baba Dorin – nici angajatii nu pot sa vina dupa ora 16, amintim ca 

cine doreste poate sa participle la sedinta, ca este publica. 

D-nul Tomus Lucian – nu are rost acest proiect de hotarare, din moment ce toate 

documentele sunt postate pe pagina de internet, asta este parerea mea. Iar pe cine intereseaza 

trebuie sa citeasca. 

D-na secretar Roman Ioana – poate nu sunt toate perfect dar pe legea nr 544 se pot 

cere informatii, avem tot felul de solicitari. 

D-nul Helwig Karl – domnilor aici nu s-a propus schimbarea unei legi ci 

imbunatatirea. 

D-nul Grusea Lucian – Primaria Brasov, Cluj etc au transparenta totala si sunt pe 

facebok, sa fie si la noi aceasta transparenta. 

D-nul Grusea Lucia – nu am venit cu nimic contra, nici cu rautate. 

D-nul Loios – totul este public. 

 

Se supune la vot proiectul : voturi pentru adoptare: 3, voturi impotriva proiectului: 4 

si abtineri: 6. 

 

 15. Proiect de hotărâre privind aprobare modificare art. 2 din HCL 55/2020 

(proiect spital COVID). 

 

Comisiile: juridica dau avize favorabile in scris. 

 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență 

Socială Rupea. 

 

Comisiile: juridic, economica si asistenta sociala dau avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si se aproba cu 13 voturi. 

 

17. DIVERSE: 

 

D-na presedinte intreaba cine doreste sa se inscrie la cuvant: d-nul Grusea Lucian, d-

nul Sarafinceanu, d-nul viceprimar Baba Dorin, d-nul Helwig d-na Roman Ioana. 

 

D-na Roman – va supun atentiei Raportul Asistentilor Personali si va aduc la 

cunostinta ca numarul este in crestere dar si numarul indemnizatiilor este tot in crestere, in 

acest moment avem 31 de persoane angajate, numarul de indemnizatii este de 24. Cheltuielile 

sunt destul de mari si anume: 50093,00 lei si 29656,00 lei pentru handicap. Acest raport poate 

fi consultat si pe saitul primariei. 

 

D-nul Grusea Sorin – pentru Casa de Cultura cu proiectul initiat Casa de Cultura 

ansamblu popular – trebuie sa vedem si noi contractul si trebuiau intrebati daca nu vor sa 

faca, cine facea pana acum. 

D-nul primar – nu am gasit pe nimeni cu scoala de coregraf in oras. 
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D-nul viceprimar – acest domn are un master in coregrafie si asigura si o continuitate 

pentru mai departe la Brasov. 

 

D-nul Helwig – ma adresez dvs. in legatura cu proiectul Bisericii Evanghelice lucrari 

in acest sens in desfasurare, acest proiect include un system de iluminat ambiental. Va 

solicitam acordul  pentru racordare la reteaua de iluminat publica (doar pentru turn) 

Se acorda acest acord de principiu. 

 

D-nul Sarafinceanu: 

 

1 Domnule primar, am o rugaminte la dvs. pentru a se efectua un inventar la Casa de 

Cultura si sa va ganditi la un director pentru Casa de Cultura. 

2. Sa ne informati in legatura cu proiectul de la Spital, proiectul mare. 

 

D-nul primar: pentru proiectul cu Spitalul, va informez ca avem un certificat de 

urbanism care nu are nimic in spate si care este expirat. Trebuie sa depunem un numar de 12 

avize dar ne-am oprit la avizul de la mediu dupa care trecem in comisia tehnica.Vreau sa va 

aduc la cunostinta ca nu este semnat contract de finantare. 

D-nul Sarafinceanu – cineva poarta o vina, pentru ca nu a fost dus la bun sfarsit acest 

proiect, cineva din angajatii primariei. 

D-nul Sarafinceanu – ce este cu vaccinarea populatiei? 

D-nul primar -  eram obligati sa punem la dispozitie un spatiu si care este gata de o 

luna de zile, totul este aranjat, ce a depins de noi totul este gata. 

D-nul Sarafinceanu – aceasta doamna de la D.S.P. Fagaras, nu am incredere in aceasta 

d-na, pentru ca la Feldioara se poate si  la noi nu se poate. 

D-nul viceprimar: mai este o problema cu personalul iar noi nu avem medici. 

D-nul Sarafinceanu – obligatia este a D.S.P. Brasov. 

 

D-nul viceprimar – in legatura cu canalul colector, asteptam documentatia. Vreau sa 

va cer acordul sa identificam persoanele care sunt racordate la canal. 

Compania Apa nu poate sa faca acest lucru. 

Se acorda un acord de principiu pentru identificarea acestor persoane racordate la 

canal. 

D-nul Tomus – se va astupa? 

Viceprimar – va fi pentru apa pluviala. 

D-nul Grusea – nu sunt bransati la canalizarea noua, sa faca ei racordurile. 

D-nul Racoszi –sunt racordati si la canalizarea noua si la canalizarea veche. 

D-nul Cruceriu- multi sunt legati cu canalizarea de la grajd. 

D-nul Tomus- avem multi pensionari la Gara Rupea, va rog sa luati legatura cu banca 

Raiffaisen Bank pentru montarea unui bancomat la Gara. 

D-na Antal- si la Fiser. 

Se declara sedinta inchisa. 

        INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

  
 

 


