
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 27.04.2021, ora 13  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Presedinte de sedinta: d-nul viceprimar Baba Dorin Ioan. 

 

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

 

Se deschide sedinta de consiliu local. Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

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

 

D-nul 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 alegerea presedintelului de sedinta pentru urmatoarele 3 luni  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea  hcl nr. 66/2020 privind constiuirea comisiilor de 

specialitate ale consiliului local  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea denumirii Bibliotecii orasenesti Rupea . 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea utilizarii 

excedentului bugetar.  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea 

pe anul 2021. 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea revocarii HCL nr. 9/2021 privind aprobare tarife 

spatii cu alta destinatie decat locuinta. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendarii taxei de ocupare a domeniului public 

pentru terase  

8. Proiect de hotarare privind aprobare Regulament amplasare terase pe domeniul public  

9. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul public al statului a unui imobil 

 ( depozitul neconform de deseuri )  

10. Proiect de hotarare privind includerea  fondului forestier in domeniul public al orasului 

Rupea .  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii cadastrale ( Str. Sg. Boieriu 

Nicolae)  

12. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii cadastrale ( Str. 15 Noiembrie 

1987) . 

13. Proiect de hotarare privind aprobare buget SC Serviciul Public Rupea SRL  

14. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 

2021.  

 

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

15 voturi. 

 

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

DIVERSE: d-na Laura Schenker, Cruceriu C-tin, Micu Gheorghe, Sarafinceanu Gheorghe, 

Baba Dorin si Oana Roman. 

 

 



1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelului de sedinta pentru urmatoarele 3 

luni  

 Comisiile: juridica,  aviz favorabil in scris. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea  H.C.L. nr. 66/2020 privind constiuirea 

comisiilor de specialitate ale consiliului local  

  

 Comisiile: juridica - aviz favorabil in scris. 

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

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea denumirii Bibliotecii orasenesti Rupea . 

  

Comisiile: juridica si economica - avize favorabile in scris. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 3/2021 privind aprobarea utilizarii 

excedentului bugetar.  

 

Comisiile: juridica si economica - avize favorabile in scris. 

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

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului 

Rupea pe anul 2021. 

 

Comisiile: juridica si economica - avize favorabile in scris. 

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

 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea revocarii HCL nr. 9/2021 privind aprobare 

tarife spatii cu alta destinatie decat locuinta. 

 

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

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

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea suspendarii taxei de ocupare a domeniului 

public pentru terase  

 

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

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

 

8. Proiect de hotarare privind aprobare Regulament amplasare terase pe domeniul 

public  

 

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

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

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul public al statului a unui 

imobil ( depozitul neconform de deseuri )  

 

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

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



 

10. Proiect de hotarare privind includerea  fondului forestier in domeniul public al 

orasului Rupea .  

 

Comisiile: invatamant, juridica si economica - avize favorabile in scris. 

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

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii cadastrale ( Str. Sg. 

Boieriu Nicolae)  

 

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

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

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii cadastrale ( Str. 15 

Noiembrie 1987) . 

 

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

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

 

13. Proiect de hotarare privind aprobare buget SC Serviciul Public Rupea SRL  

 

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

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

 

14. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual de achizitii publice 

pentru anul 2021.  

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

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

 

PUNCTUL DIVERSE: 

 

1. D-NA LAURA  SCHENKER: vin cu o solicitare a locuitorilor din Fiser, cu 

privire la refacerea podului care face legatura cu pasunea, dinspre orasul Rupea. 

Primar: se cunoaste situatia si dupa sarbatorile Pascale se rezolva problema. 

 

2. D-NUL CRUCERIU C-TIN: o problema este la Casa de bilete de la Statia C.F.R. 

din Rupea Gara, aici doamnele caserite ies in pensie si tendinta este de a se inchide aceasta 

casierie. 

Primar: deja am transmis o scrisoare in acest sens dar nu am primit inca niciun 

raspuns. 

 

3. D-NUL MICU GHEORGHE: am mai multe adrese depuse la primarie cu privire 

la alocare sume pentru a realiza problema cu efractia si incendiile.  

Baba Dorin: aveti buget? Sa prindeti in buget din banii pe care vi dam noi. De ce 

suma este vorba?  

Micu: de aproximativ 30000 lei, documentatie refacuta etc. Au lasat masuri la control. 

 

Primar: sa vedem ce  sume raman, undeva  spre toamna. 

Micu: tot explicam aceasta problema, la controale. 

 



4. D-NUL SARAFINCEANU: revin la problema cu piata, domul Barbatei, a 

intrebat. 

Primar: sa vina la noi cand este o problema. 

Baba Dorin: haideti sa vedem lucrurile pozitiv. Noi incercam sa fie strada pietonala si 

este utila pentru comerciantii cu flori, lucram sa optimizam lucrurile. 

Primar: cu privire la cealalta piata, este un lucru bun pentru ca ne vin niste sume de 

bani din acest contract. 

Primar: ce-l deranjeaza pe domnul Barbatei?  

Sarafinceanu: ca nu poate iesi din curte. 

Primar: de trei vineri nu se blocheaza accesul in piata. Am fost acolo la ora 5 

dimineata de cand se asezau comerciantii si nu sunt probleme. 

Primar: ce activitati va deranjeaza? 

Sarafinceanu: ce-i care vand pe o folie, pe pamant. 

Primar: am lasat cale de acces libera. 

Baba Dorin: nu ajung pana la domnul Tempea si au acordul proprietarilor pentru a se 

aseza in fata caselor. 

Primar: nu se poate ca toata lumea sa fie multumita si nici nu va fi toata lumea 

multumita. 

Baba Dorin: daca aveti sugestii, va rog sa ne spuneti, noi la ora 5 dimineata suntem 

acolo, in piata. 

Sarafinceanu: o sa vin la dvs. ca sa va spun. 

 

5. D-NUL BABA DORIN:  1.va solicit un acord de principiu cu privire la strada 

Sergent Boieriu si strada Cetatii, pentru a se realiza sensul unic si va aduc la cunostinta ca am 

depus la Politia Brasov, documentatia, pentru aprobare. 

In documentatie sunt evidentiate 200 locuri de parcare. 

D-nul Micu : s-a tinut cont de garaje?  

Primar: de la anul ne gandim ca sa se achite o chirie pentru locul de parcare iar asa 

fiecare va fi respoinsabil pentru parcare. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba pentru acord de principiu. 

 

2. Cu privire la Cetatea Rupea: avem un parteneriat cu privire la promovarea in 

comun a cetatilor fortificate din judetul Brasov. Toate primariile si-au dat acordul in acest 

sens si va solicit si dumneavoastra acordul ca sa fim parte in acest parteneriat. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba pentru acord. 

 

6. D-NA IOANA ROMAN: va aduc la cunostinta faptul ca Ocolul Silvic a depus 

Raportul de activitate pentru anul 2021. Aici reiese ca au venituri mult mai mici fata de anul 

2020, iar in aceste conditii nu vor fi varsaminte de virat in anul 2021. 

D-nul Dumbrava Dan: propun sa fie chemati in sedinta de consiliu sa ofere explicatii 

cu privire la acest raport de activitate. 

Se invita pentru sedinta urmatoare d-nul Toma Mihaly si d-nul Vitus Levente, pentru 

a da lamuriri cu privire la Raportul de activitate depus. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

D-nul primar: va doresc sarbatori fericite. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 


