
 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 3.09.2021, ora 10  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 
 

 
Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 10 consilieri locali din totalul de 

15 si lipsesc urmatorii: d-nul Grusea Lucian, Cocora Flavius, Micu Gheorghe, Antal Maria si 
Vranceanu Marian. 

Pentru sedinta de astazi se propune presedinte de sedinta  d-nul Baba Dorin Ioan si se 

supune la vot propunerea iar cu unanimitate de voturi se aproba. 
 

Se deschide sedinta de consiliu local. Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 
 
 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificare buget. 

 

2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta cu titlu gratuit a camerei nr.9 

din imobilul situat in orasul Rupea, str. Republicii, nr. 169, in vederea stabilirii sediului 

social al ADI „ECO ZONA RUPEA”. 

 

 Se supune la vot ordinea de zi, conform convocatorului,  se aproba in unanimitate de 
10 voturi. 
  

1. Proiect de hotarare privind rectificare buget. 

 

 D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba in rectificarea de buget in sensul ca 
priveste Proiectul cu Casa de Cultura – sonorizare si sumele de bani trebuie prinse in buget ca 
sa se poata cheltuii. 

 La Spital se muta pentru achizitionarea de hrana si la medicamente se trece 25000 lei  
de la materiale sanitare. 

 Comisiile: juridica,  economica, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 10 voturi. 

 

2. Proiect de hotarare privind darea in folosinta darea in folosinta cu titlu gratuit 

a camerei nr.9 din imobilul situat in orasul Rupea, str. Republicii, nr. 169, in vederea 

stabilirii sediului social al ADI „ECO ZONA RUPEA”. 

Se arata ca este vorba despre ADI „ECO ZONA RUPEA” in sensul ca acesta are 

nevoie de un sediu social pentru a functiona. 
 Comisiile: juridica - aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 10 voturi. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


