
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 16.08.2021, ora 11:00,  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 

Presedinte de sedinta: d-nul. Cocora Sebastian Flavius. La ședință participă primarul 
orașului Rupea, dl. Opriș Alexandru. 

 
Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 13 consilieri locali din totalul de 

15 si lipsesc urmatorii: d-nul. Vasile Culiță Cristinel  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, se supune la vot si se 

aprobă în unanimitate. 

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 3/2021 – pentru aprobarea 

exedentului Bugetar al anului 2020 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale  

6. Proiect de hotarare aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi din imobilul situat 

in orasul Rupea , str. Republicii nr. __ , catre Gal Transilvania Nord  

7. Proiect de hotarare privind Asocierea U.A.T.  Rupea în Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara ”ECO ZONA RUPEA” cu următoarele unități administrativ teritoriale: UAT 
Rupea, UAT Homorod, UAT Ungra, UAT Cața, UAT Ticușu, UAT Racoș, UAT Hoghiz 
UAT Soars 

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

9. Proiect de hotarare privind aprobarea demisiei unui membru din Consiliul e administratie 

al Spitalului orasenesc Rupea si numirea unui nou reperezentant al Consiliului Local Rupea 

in Cadrul Consilului de administratie al Spitalului orasenesc Rupea.  

10. Diverse  

     Se solicită introducerea unui nou punct - privind aprobare documentatiei cadastrale 

privind rectificarea unei suprafete de teren. 

     Se supune la vot punctul introdus si se aproba in unanimitate de 13 voturi. 
 

  Se inscriu la cuvant pentru punctul DIVERSE:  dna. secretar general Roman Ioana 
Madalina și dl. Micu Gheorghe. 
 

1.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele  

3 luni.  

Se supune la vot alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarele trei luni  a dlui.  Cocora 

Sebastian Flavius si se aproba in unanimitate, 13 voturi. 

 

 

 

 



 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr. 3/2021 – pentru 

aprobarea excedentului Bugetar al anului 2020. 

 Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

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

orasului Rupea.  

Comisiile  dau aviz favorabil. 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021. 

dna. Roman Ioana: Proiectul a fost afisat pe site, nu au fost interpelări și nici solicitări privind 

eventuale modificări 

Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii tehnice cadastrale. 

           Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

6. Proiect de hotarare aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi din 

imobilul situat in orasul Rupea , str. Republicii nr. __ , catre Gal Transilvania Nord  

Comisiile  dau aviz favorabil. 

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

 

7.  Proiect de hotarare privind Asocierea U.A.T.  Rupea în Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara ”ECO ZONA RUPEA” cu următoarele unități administrativ 

teritoriale: UAT Rupea, UAT Homorod, UAT Ungra, UAT Cața, UAT Ticușu, UAT 

Racoș, UAT Hoghiz UAT Soars 

dl.Primar: am initiat formarea unei asociații pentru a fi elegibili în accesarea de fonduri  

europene, punctajul cel mai mare îl au asociațiile. 
dna. Roman Ioana: societatea noastră  va putea face salubrizare și membrilor asociației. 

Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

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

Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea demisiei unui membru din Consiliul e 

administratie al Spitalului orasenesc Rupea si numirea unui nou reperezentant al 

Consiliului Local Rupea. 

dna. Roman Ioana: A intervenit o modificare, mai avem inca o demisie, a dlui. Polexa 

Alexandru, pe lângă a dnei. Pîtea Delia Cristina, care era membru supleant. 

dl. Cruceriu: propun pe dl. Stoica Cristian Emil ca membru. 

dna. Roman Ioana:  Aveții acceptul dânsului? 

dl. Cruceriu: Da, avem acceptul. 

   Se supune la vot propunerea pentru dl. Stoica Cristian Emil ca membru în Consiliul de 

Administratie al Spitatlului Orășenesc Rupea. Se aprobă în unanimitate. 

dl. Primar: Puteți veni cu propuneri pentru membrul supleant. 

dl. Baba: Iîl propunem pe dl. Cocora Sebastian Flavius. 



   Se supune la vot propunerea pentru dl. Cocora Sebastian Flavius ca membru supleant în 

Consiliul de Administratie al Spitatlului Orășenesc Rupea. Se aprobă in unanimitate. 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale privind rectificarea 

unei suprafete de teren 

dna. Roman Ioana: Este vorba despre documentatia cadastrala pentru Turzun, nu s-a putut 

face dezmembrarea de catre OCPI.  

Comisiile dau aviz favorabil. 

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

 

11. DIVERSE  

dna. Roman Ioana: Avem raportul de activitate al asistentilor personali și a persoanelor care 

primesc indemnizatie pentru sem I al anului 2021, la inceputul lunii ianuarie erau 30 de 

persoane angajate, acum avem 31, indemnizatii erau 22, iar acum 25. Plata se face cu 10% 

din bugetul local, numarul acestor persoane creste, populatia e din ce in ce mai mica.  

Se supune la vot Raportul de activitate  si se aproba in unanimitate, 13 voturi. 

dl. Micu solicita efectuarea de inspectie fiscala in vederea actualizarii datelor imobilelor: am 

propus reactualizarea documentatiei fiecarui imobil din oraș. Un alt punct este spatiul din 

spatele Bancii Raiffeisen, care trebuie închis, saptamanal apar animale moarte. Sunt masini 

care aduc gunoi din diverse locuri, trebuie închis. 

dna. Antal: în Sfântu Petru sunt centre de colectare, unde beneficiarii au cheie. 

dl. Baba: Dacă se închide o să ne trezim cu o platformă mare de gunoi, nu suntem la nivelul 

de a conștientiza selectarea deșeurilor. 

dna. Antal: Asta tine de educatie. 

dl. Primar: Sunt gospodarii care nici nu au contract incheiat cu Serviciul de salubrizare. 

dna. Antal: Să prevedem amenzi. 

dl. Dumbravă. Nu le plătesc. 

dna. Roman Ioana: Nu le platesc, ramanem cu debitul. 

dl. Baba: E ca un cerc vicios, nu exista contracte, gunoiul se arunca pe camp, vine Garda 

Nationala de Mediu, primăria plătește salubrizarea zonei. 

dl. Șerban: să se monteze camere de supraveghere. 

dl, Primar: vor fi la intrarea si la iesirea din oras. 

dna. Roman Ioana: Asta va fi de ajutor. 

dl. Hellwig: Anul trecut am propus un proiect " Rupea, oras de cultura, curat si ecologic " cu 

motto-ul " noua ne pasă". Opinia publică nu funcționează, o să mobilizăm o parte din 

pensionari să atragă atenția asupra aspectelor din acest proiect. Mai am o rugaminte, ca dl. 

Dumbravă, care face parte din Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Rupea, să 

ne spuna exact care sunt tensiunile acolo. 

dl. Dumbrava: Am avut o problema cu examenul pentu postul de manager.Spitalul a fost  

condus de dna. doctor Lariu Adina, i-a expirat mandatul, am respectat toată procedura 

scoaterii postului la concurs. Singurul candidat a fost dna. Lariu Adina.  

dl. Primar: Reclamațiile au venit de la o doamna din Bucuresti,  au fost trimise și la Primarie. 

Singurul candidat a fost dna. Lariu. Contestatiile le pot depune doar candidatii. 

dl. Hellwig: daca s-a respectat procedura, atunci nu este nicio problema. 

dl. Sarafinceanu: trebuie sa se ia atitudine, oamenii sunt informati gresit. S-a finalizat ? 

dl. Dumbravă: S-a finalizat, da. 

dl. Hellwig: Trebuie să vă aduc la cunostinta ca a aparut o comunitate  religioasa Biserica 

Luterana Confesionala, care cere tot felul de documente. Am rugamintea sa nu se confunde 

cu Biserica Evanghelica C.A. din Romania, 

dna. Roman Ioana: vă rog să faceți în scris, să nu se confunde. 

dl. Hellwig: O să facem in scris. 



dl. Cocora: Vreau sa atrag atentia asupra deranjului si a galagiei din centrul orasului, e o 

galagie foarte mare in parc, muzica, oameni in stare de ebrietate.  

dl. Cruceriu: Acesta este rolul Jandarmeriei. 

dl, Primar: Nu au oameni, nu este un serviciu permanent, daca sunt de zi,  nu se mai 

patruleaza noaptea. 

dl. Cruceriu: Avem o solicitare pentru platforma de gunoi din Gara, sunt pubele dar nu sunt 

suficiente.  

dl. Primar: Anul acesta nu ne mai permitem, am cumparat pubele noi  de 100 de mii de lei 

dl. Baba: Sunt multe probleme, dar bani putini. 

 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       SECRETAR GENERAL 

                                                                                   Jr. Roman Ioana Madalina 

 


