
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  

 

 

Încheiat azi, 30.03.2021, ora 13  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

 

Presedinte de sedinta: d-na Antal Maria 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti toti ce-i 15 consilieri locali. 

 

Se deschide sedinta cu ceremonia de depunere juramant pentru consilierii: Micu 

Gheorghe si Serban Ioan Ovidiu. 

 Se depune juramantul de catre noii consilieri locali. 

 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

Participa la sedinta si primarul orasului Rupea, d-nul Opris Alexandru. 

 

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

aproba in unanimitate de 15 voturi. 

 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare stat de functii si organigrama. 

2. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a unui imobil catre Serviciul Judetean 

de Ambulanta Brasov. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri de 

sprijin pentrul fondul forestier. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare criterii de selectie pentru membrii Consiliului de 

Administratie SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind prelungire contract de delegare serviciul de salubrizare. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament vizitare Cetatea Rupea. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii serviciului de gestionare al cainilor fara 

stapan. 

8. Proiect de hotărâre privind desemnare membrii supleanti in Consiliul de Administratie 

Spital. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare deviz proiect Pasarela Cozd 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare documentatie alipire imobil. 

11. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 16/12.04.2017 privind modificarea 

componentei Comisiei de pasunat. 

12. Proiect de hotărâre privind revocare HCL nr. 12/18.02.2021. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unui drept de concesiune Turzun  de la SC 

SOLAR ENERGY SRL. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificari la modelul contractului aprobat prin 

HCL nr. 77/18.12.2020. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de prima inscriere. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de actualizare date imobil. 

17. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea derularii programului in scoli. 



18. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si a Programului annual de achizitii.  

19. Diverse. 

 

  

 

 Se supune la vot ordinea de zi, conform convocatorului si se aproba in unanimitate de 

15 voturi. 

 

 D-na presedinte de sedinta intreaba cine doreste sa se inscrie la cuvant pentru punctul 

DIVERSE: d-na Roman Ioana, Calbeaza Elena, Grusea Lucian, Sarafinceanu Gheorghe, 

Baba Dorin, Antal Maria. 

 

 D-nul primar intreaba consilierii daca sa facem sedinta pe comisii cu o ora jumatate 

inainte de sedinta mare, ca sa avem timp suficient? 

 Se stabileste ca sedinta pe comisii sa fie inainte cu o ora jumatate inainte de sedinta 

mare. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare stat de functii si organigrama. 

 

 Comisiile: juridica, sanatate dau avize favorabile in scris. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a unui imobil catre Serviciul 

Judetean de Ambulanta Brasov. 

 

 Comisiile: sanatate, avize favorabile cu amendament, in sensul sa-si plateasca ei 

cheltuielile in totalitate. 

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

voturi.  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri 

de sprijin pentrul fondul forestier. 

 

 Comisiile: economica, juridica dau avize favorabile. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare criterii de selectie pentru membrii Consiliului 

de Administratie SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL. 

 

 Comisiile: juridica, economica dau avize favorabile. 

 Se fac propuneri: Dumbrava Dan si Cruceriu C-tin. 

 Se supune la vot pentru d-nul Dan Dumbrava si se aproba cu 15 voturi. 

 Se supune la vot pentru d-nul Cruceriu C-tin si se aproba cu 15 voturi. 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind prelungire contract de delegare serviciul de salubrizare. 

 

 Comisiile: juridica, economica dau avize favorabile. 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament vizitare Cetatea Rupea. 

 

 Comisiile: juridica, cultura dau avize favorabile. 



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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii serviciului de gestionare al cainilor 

fara stapan. 

 

 Comisiile: juridica, economica dau avize favorabile. 

 

 D-nul Helwig – ce costuri se genereaza? 

 Primar: in functie de solutia pe care o gasim, vor fi costurile. 

 Costurile sunt 700,00 lei + TVA  pentru fiecare caine si va fi in functie de numarul de 

caini si de aceea am fost si blocati pana acum, pentru ca nu am avut buget. 

 Helwig: in acest studiu persoanele  care intretin caini fara stapani, se intampla ceva? 

 D-nul viceprimar: exista o legislatie in acest sens. 

 D-nul Grusea : se poate urmari acest lucru? 

 D-nul Micu: iubitorii de caini au si obligatii ca si proprietar iar caini intra in locurile 

de joaca si acolo raman. 

  

 Comisiile: juridica, economica dau avize favorabil. 

 

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

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnare membrii supleanti in Consiliul de 

Administratie Spital. 

 

 Comisiile: juridica dau avize favorabile. 

  

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare deviz proiect Pasarela Cozd 

 

 D-nul Grusea Lucian: va rog ca aceste studii sa se faca mult mai exact pentru ca 

este o cheltuiala foarte mare. 

 Primar: Studiul a fost facut  in anul 2017 si erau alte preturi atunci, referitor la 

surse, speram sa acopere consiliul Judetean Brasov. 

 

 Comisiile: economica, juridica si urbanism dau avize favorabile. 

 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare documentatie alipire imobil. 

 

 Comisiile:, juridica si urbanism dau avize favorabile. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi si o abtinere, d-nul 

Micu Gheorghe. 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 16/12.04.2017 privind modificarea 

componentei Comisiei de pasunat. 

 

 D-nul Baba Dorin: propun sa mai fie inca 4 membri. 

 Propuneri: Polgar Andrei, Serban Ioan, Dumbrava Dan si Micu Gheorghe. 



 Se supune la vot pentru Polgar Andrei: se aproba cu 15 voturi. 

 Se supune la vot pentru Serban Ioan: se aproba cu 15 voturi. 

 Se supune la vot pentru Dumbrava Dan: se aproba cu 15 voturi. 

 Se supune la vot pentru Micu Gheorghe: se aproba cu 15 voturi. 

 Pentru presedinte se propune d-nul Polgar Andrei. 

 Se supune la vot si se aproba cu 15 voturi. 

 

 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind revocare HCL nr. 12/18.02.2021. 

 

 Comisiile: juridica dau avize favorabile. 

 

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

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unui drept de concesiune Turzun  

de la SC SOLAR ENERGY SRL. 

 

 Comisiile: juridica dau avize favorabile. 

 

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

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificari la modelul contractului 

aprobat prin HCL nr. 77/18.12.2020. 

 

 D-nul Grusea Lucian: eu as fi trecut si obligatii in acest contract, sa amenajeze si 

celalalt spatiu, pentru a descongestiona zona. 

 Secretar: nu pot sa-l oblig sa faca ceva in alt spatiu. 

 Grusea: sa fie scris undeva, sa fie asumat. 

 Primar: noi inca nu stim unde va fi locatia. 

 Antal: in sedintele anterioare am mai discutat si am fost de acord. 

 Viceprimar: noi nu suntem obligati sa punem in piata 500 de pietari, analizam si 

vedem despre ce este vorba. 

 

 Comisiile: economica si juridica dau avize favorabile. 

 

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

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de prima inscriere. 

 

Comisiile: juridica si urbanism dau avize favorabile. 

 

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

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de actualizare date imobil. 

 

Comisiile: juridica si urbanism dau avize favorabile. 

 

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

 



 

17. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea derularii programului in scoli. 

 

 D-nul Helwig  sa fim disciplinati. 

 

 Primar: acesta explica despre ce este vorba. 

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

 

 

 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si a Programului anual de achizitii.  

 

Comisiile: juridica si economica dau avize favorabile. 

Propunere: 

D-na Antal: va propun sa dotam cu fond de carte noua Liceul St. O. Iosif ori la 

Biblioteca oraseneasca  

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14  voturi si o abtinere, d-nul 

Micu Gheorghe. 

 

PUNCTUL DIVERSE: 

 

1. VICEPRIMAR:  

Va propun ca aceasta biblioteca sa poarte numele d-nei Ratiu care s-a dedicat foarte 

mult in acest sens. 

 D-na Antal: se poate organiza mai multe astfel de lucruri si este un lucru foarte bine 

venit. 

 Se supune la vot ca in principiu, biblioteca sa poarte numele de “Ratiu” si se aproba in 

unanimitate de voturi. 

 

2. D-NA ROMAN IOANA:   

 Referitor la Depozitul neconform de deseuri, va aduc la cunostinta faptul ca de la 

Ministerul Mediului ne-au anuntat ca sunt dispusi sa realizeze toate investitiile pentru 

inchiderea rampei de gunoi. Se doreste sa aprobam trecerea terenului din proprietatea noastra 

in  favoarea Statului Roman, daca suntem de acord in principiu. 

 Sa se emita acord de principiu in acest sens. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi, emiterea unui acord in acest 

sens. 

 

 Societatea Agricultorilor doreste scutirea de la impozit pentru Sala Plugarilor, pentru 

anul 2021. 

 Va aduc la cunostinta ca orice scutire se aproba pentru anul urmator iar noi nu mai 

putem aproba pentru anul 2021. 

 D-na Calbeaza: pentru anul 2019 societatea mai sus amintita a fost scutita dar trebuia 

emis un aviz de la comisia care se ocupa cu aceasta problema, un aviz cu privire la facturile 

aduse de catre societate, pentru Sala Plugarilor. 

 

 Managerul de la Spitalul orasenesc solicita aviz de principiu pentru transformarea 

urgentelor in Statie U.P.U. 

 Se elibereaza aviz favorabil. 

 



3. ANTAL MARIA: 

 Eu vin in fata dumneavoastra cu plangeri de la populatie in sensul ca personalul de la 

Spitalul orasenesc dar si medici se poarta urat cu pacientii. In opinia mea, acestia trebuie sa se 

poarte frumos cu pacientii iar in acest sens va rog sa se discute in consiliul de Administratie 

al Spitalului. 

 

 

 

 

4. GRUSEA LUCIAN: va semnalez locul de la R.E.M.A.T., aici acest loc va ajunge 

o groapa de gunoi dar si curtea de la Oborul Primariei, aici totul cade. 

In planul pentru achizitii sunt 3 locuri pentru amenajare si cu trecerile de pietoni. 

Primar: la R.EM.A.T. am fost si am vazut ce este acolo dar nu avem bani. 

Viceprimar: sa identificam ce este acolo si ce s-a format dar nu trebuiau depozitate 

acolo. Sa gasim un loc unde sa transferam tot ce este acolo. 

 

5. SARAFINCEANU:  

 La sedintele de consiliu eu am ridicat o problema referitor la numerotarea blocurilor, 

doresc sa stiu ce se intampla? 

 Viceprimar: am inceput cu numerotarea strazilor, dupa cum se vede prin oras se 

monteaza stalpii. 

 Sarafinceanu: pentru parcari se face pana in capat? 

  

 Avem problema cu piata: ca persoana fizica va spun ca nici nu se poate merge pe jos 

dar nici cu masina in partea dreapta nu se poate circula si nici nu se poarta masca de catre 

cetateni. 

 Locuitorii din zona sunt nemultumiti pentru ca pietarii se intind cu tarabele peste tot 

pana in poarta oamenilor. 

 Eu ca si agent economic sunt strangulat complet vinerea, pentru ca nu se poate trece 

cu masina. 

 O sa ma aliez cu populatia din zona si aduc D.S.P.-ul si televiziunea sa constate ce 

este aici. 

 Primar: aveti pe platforma depozitate masini si paleti cu marfa etc. 

 Viceprimar: daca noi hotaram, sa gasim solutii impreuna. 

 Sarafinceanu: sa se lase soseaua libera si sa limitam la un numar de spatii si gata. 

 Sarafinceanu: nu mai sunt spatii. 

 Viceprimar: vom fixa locurile pentru acest lucru. 

 D-na Antal: sa gasim o piata de vechituri cu sunt si in alta parte. 

 Sarafinceanu: va aduc la cunostinta ca este momentul pentru panourile solare care 

aduc bani si va rog sa vorbiti la consiliul judetean. 

 

 6. CALBEAZA: 

 Cu privire la situatia de la Spital, va aduc la cunostinta ca in perioada in care eu am 

fost internata au fost internate persoane din Brasov si au spus ca spitalul din Rupea nu se 

compara cu alte spitale in sensul ca totul este mult mai bine aici si ca personalul si medicii se 

poarta frumos. 

 Doresc sa va prezint Raportul de activitate pentru anul 2020. 

 Gradul de colectare este calculat la 89,78% . Se da citire raportului. 

 Sarafinceanu: 11% este un procent foarte mare pentru impozite care nu au fost 

incasate. 

 Racoszi: fata de anul 2019 este mai mare ori este mai mic, procentul? 



 Calbeaza: da este mai mare fata de anul 2019. 

 Sarafinceanu: daca este mare, de ce nu s-a facut executare silita? 

 Calbeaza: pentru ca a fost pandemia dar de anul acesta trecem si la excutari silite. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

        INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

  


