
PROCES VERBAL 

 

Incheiat azi, 26.05.2021, ora 13:00 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Rupea. 

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

   Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 13 consilieri locali, lipsesc Vranceanu 

Vasile Marian si Vasile Culita Cristinel. 

   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 13 voturi. 

     Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui proiect din fonduri nerambursabile. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului 

Rupea. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii unei taxe. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii Serviciului public _ DDD catre SC 

Serviciul Public Rupea SRL 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii  Serviciului  – iluminat public catre SC 

Serviciul Public Rupea SRL. 

6. Proiect de hotarare privind Organigarama, Stat de Functii, ROI, ROF Spitalul 

orasenesc Rupea. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare, modificare Plan de Achizitii. 

8. Proiect de hotarare privind aprobare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru 

RPL Ocolul Silvic „ Padurea Bogatii”. 

9. Diverse. 

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

voturi. 

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

Diverse: D-nul Hellwig Karl, Grusea Lucian Constantin si d-na Secretar. 

    La comisii au fost prezenti d-na Lariu Adina Otniela de la Spitalul orasenesc Rupea si d-nul 

Vitus Levente  de la Ocolul Silvic RPL „ Padurea Bogatii”. 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui proiect din fonduri nerambursabile. 

Comisiile acorda aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului 

Rupea. 

     Comisiile acorda aviz favorabil. 



    Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii unei taxe.   

      Comisiile acorda aviz favorabil. 

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii Serviciului public - DDD catre SC 

Serviciul Public Rupea SRL. 

      Comisiile acorda aviz favorabil. 

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii  Serviciului  – iluminat public catre 

SC Serviciul Public Rupea SRL. 

      Comisiile acorda aviz favorabil. 

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

6. Proiect de hotarare privind Organigarama, Stat de Functii, ROI, ROF Spitalul 

orasenesc Rupea. 

       Comisiile acorda aviz favorabil. 

      Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare, modificare Plan de Achizitii. 

       Comisiile acorda aviz favorabil. 

       Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

8. Proiect de hotarare privind aprobare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

pentru RPL Ocolul Silvic „ Padurea Bogatii”. 

        Comisiile acorda aviz favorabil. 

       Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 13 voturi. 

PUNCTUL DIVERSE: 

1. D-nul Hellwig: multumeste pentru amabilitate, promtitudine si profesionalism. 

-     Rupea cu ani in urma a fost inundata de 2 ori, avand in vedere inundatile din ani anteriori 

in satele invecinate doreste sa se ia masuri, sa se intareasca digul. 

   Primar: Am vorbit la SEGA, nu este in atributia noastra dar o sa facem o sesizare cu privire 

la aceasta problema. 

-    Vineri au fost plantate flori , a doua zi au dispaarut, luni au fost plantate flori din nou iar a 

doua zi au disparut din nou, va rog sa se ia masuri. 

    Primar: Problema florilor tine de educatie. 

    Viceprimar: Este o problema care speram sa se rezolve in timp, schimbarea educatiei. 



- Femeile care merg la lucru la RMC au probleme cu caini vagabonti, sa se remedieze 

problema. 

       Primar: Problema cainilor este scumpa iar begetul nostru este foarte mic. 

2. D-nul Grusea: Va sugerez o campanie de primavara ( curatenie, vopsit pomi, etc.). 

- Subsolul spitalului este intr-o stare jalnica , plin de apa, recomand sa se monteze o  

pompa sumersibila. 

- Bransarea spitalului la canalizarea noua. 

- Scarile de pe Ape Banut sunt erodate. 

- Piata, limitarea accesului in piata, sunt comercianti care isi intind marfurile mai mult 

decat este necesar. 

3. Secretar: In legatura cu proiectul POCU – CES, printre cele 21 de planuri de afaceri  

castigate se afla si d-nul Stefan Catalin. D-nul doreste in proiect sa monteze niste casute  

pe roti care vrea sa le amplaseze pe pamantul sotiei, nu necesita autorizatie. 

    Conform Legi Urbanismului nu exista specificati pentru acet tip de casute, este 

specificata doar infintarea unui parc de rulote. 

     Casutele nu necesita racordare la nici un fel de utilitate. Trebuie sa vedem daca 

permitem amplasarea casutelor in apropierea Cetati. 

4. D-na Antal: Terenul este proprietate? Cum putem obstructiona amplasarea casutelor? 

5. Secretar: Planul de afaceri spune ca cumpara casutele pe terenul personal, dar nu 

spune in ce zona. 

6. D-na Antal: Ce spun arhitectii de la Consiliul Judetean? 

7. Secretar: Sa cerem acordul comisiei de Urbanism al Consiliului Local. 

8. Viceprimar: Este vorba de design nu de distanta. 

9. Primar: Mi se pare normal sa fie dat acordul inainte de aprobarea proiectului , dar ar  

fi pacat sa piarda omul proiectul. 

10. Secretar: Daca suntem de acord, sa impunem niste conditi. Sa se incadreze in peisaj,  

locul se afla cam la 200 – 300 m de Cetate. 

11. D-nul Micu: Sa stabilim un numar maxim de casute ce pot fi amplasate in jurul  

Cetatii, sa nu vina in decursul aniilor si alti proprietari de teren ca vor sa amplaseze si ei. 

12. Secretar: Din punct de vedere legal nu ne putem opune, putem pune conditii. Ca  

manager trebuie sa sustin aceste proiecte. Sa ramana pe roti, nu sa fie pe piloni, in cazul in 

care vin mai multe rulote sa putem gestiona numarul lor. 

Cer parerea comisie de urbanism, doresc sa am acordul cat mai repede. 

13. D-nul Serban: Ce statut are Cetatea? 

14. Secretar: Este monument istoric, putem impune un model. 

15. D-nul Grusea: Dupa ce dam avizul a sa fie dat un HCL? 

16. Secretar: Nu, o sa facem un raspuns catre echipa de proiect, sa specificam conditiile  



Noastre. 

17. D-nul Tomus: Sa fie toate la fel. 

18. Primar : Nu stiu cat sunt de realiste modelele, daca pot face aceste casute cu suma  

acordata . 

19. Viceprimar: Pana Vineri la ora 10:00, vrem un raspuns. 

20. D-nul Grusea: Comisia de urbanism ramane acum si dezbate problema. 

21. D-nul Dumbrava: Eu vad casutele ca pentru o familie nu pentru turisti. 

22. Secretar: Isi infiinteaza societate. 

23. D-na Antal: Imi doresc ca daca dau un raspuns sa am totusi cunostinta de cauza. 

24. D-nul Cruceriu: Ce avem voie sa facem langa cetate? 

Se declara sedinta inchisa. 

 

 

Secretar general UAT  

Jr. Roman Ioana Madalina 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


