
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 25.06.2021, ora 11  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 13 consilieri locali din totalul de 

15 si lipsesc urmatorii: d-nul Sarafinceanu Buibas Ghoerghe  si d-nul Grusea Lucian. 

 

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

 

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 si se introduc  doua puncte :  

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat. 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea echipei mobile si a procedurii pentru 

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica. 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Rupea.  

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de Administratie 

la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul Rupea 

3. Proiect de hotarare privind aprobare Organigrama, Stat de Functii, UAT oras Rupea 

4. Proiect de hotarare privind aprobare modificare Plan de Achizitii.  

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de prima inscriere a imobilului cu 

numar cadastral DS 107, DS 110 , artera Str. Muncii ” 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei la domenul public a unor podete 

7. Diverse  

 

 Se supune la vot ordinea de zi, conform convocatorului si cele doua puncte introduse 

si se aproba in unanimitate de 13 voturi. 

 

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

DIVERSE:  pentru sedinta de astazi nu se inscrie nimeni la cuvant. 

 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

orasului Rupea.  

 

 Comisiile: juridica,  economica, urbanism, invatamant, aviz favorabil in scris. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de 

Administratie la S.C. Serviciul Public S.R.L. societate unde actionar unic este orasul 

Rupea 

 

 Comisiile: juridica - aviz favorabil in scris. 

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

 



3.  Proiect de hotarare privind aprobare Organigrama, Stat de Functii, UAT oras 

Rupea 

  

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

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

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare modificare Plan de Achizitii.  

 

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

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

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de prima inscriere a 

imobilului cu numar cadastral DS 107, DS 110 , artera Str. Muncii ” 

 

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

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

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea atestarii apartenentei la domenul public a 

unor podete 

 

Comisiile: urbanism si juridica - avize favorabile in scris. 

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

 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat. 

 

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

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

 

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea echipei mobile si a procedurii pentru 

interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica. 

 

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

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

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


