
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 28.09.2021, ora 14  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 15 si 

lipsesc urmatorii: d-na Antal Maria, d-nul Cruceriu C-tin si d-nul Grusea Lucian (motivat). 

Presedinte de sedinta d-nul Cocora Flvius 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

Participa primarul orasului Rupea, d-nul Opris Alexandru. 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unei închirieri (Turzun).  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei închirieri (Profi). 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii Creșei orașului Rupea în subordinea 

Inspectoratului Județean Brașov. 

4. Proiect de hotarare privind desemnare reprezentanți în Consiliile de Administrație 

ale unităților de învățâmânt. 

5. Proiect de hotarare privind aprobare modificare PAAP. 

6. Proiect de hotarare privind aprobare Organigramă, Stat de Funcții și Regulament  

Cantina Socială Rupea. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare modificare Organigrama, Stat de funcții și 

Regulament Spital Orășenesc Rupea. 

8. Diverse  

 

 Se solicita introducerea pe ordinea de zi a doua puncte:  

 

1.  Proiect de hotarare actualizare date imobil Scoala Gara Rupea 

 

2.  Proiect de hotarare prvind nominalizare persoana, comisie concurs directori unitati 

de invatamant. 

 

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

introduse,  se aproba in unanimitate de 12 voturi. 

  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea unei închirieri (Turzun).  

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabie in scris. 

Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei închirieri (Profi). 

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii Creșei orașului Rupea în subordinea 

Inspectoratului Județean Brașov. 

 Comisiile: invatamant si juridica, avize favorabile in scris. 



Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

4. Proiect de hotarare privind desemnare reprezentanți în Consiliile de Administrație 

ale unităților de învățâmânt. 

 Se fac propuneri pentru desemnare reprezentanti in consiliile de administratie. 

 Pentru Scoala Generala se fac urmatoarele propuneri: d-nul Helwig Karl si d-nul  Misi 

Kalman. 

 Se supune la vot si cu 11 voturi si o abtinere (d-nul Helwig Karl) se aproba. 

 Pentru Liceul St. O. Iosif Rupea se propune: d-na Cristina Salajean si d-nul Helwig 

Karl. 

 Se supune la vot si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

 Pentru Gradinita Rupea se fac urmatoarele propuneri: d-na Cocora Amalia. 

 Se supune la vot si in unanimitate de 12  voturi se aproba. 

 

 Pentru Comisia CEAC se propune d-na Cocora Amalia si pentru Scoala Gimnaziala. 

 Se supune la vot  si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

 Se propune d-na Laura Schenker pentru Liceul St. O. Iosif si d-nul Sarafinceanu 

Gheorghe pentru Gradinita. 

 Se supune la vot si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobare modificare PAAP. 

 

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabile in scris. 

Se supune la vot si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobare Organigramă, Stat de Funcții și Regulament  

Cantina Socială Rupea. 

 

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobare modificare Organigrama, Stat de funcții și 

Regulament Spital Orășenesc Rupea. 

 

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabile in scris. 

Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

8. Proiect de hotarare actualizare date imobil Scoala Gara Rupea 

 

 Comisiile: juridica, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de 12 voturi se aproba. 

 

9. Proiect de hotarare prvind nominalizare persoana, comisie concurs directori 

unitati de invatamant. 

 Se propune d-nul primar Opris Alexandru pentru a face parte din comisiile de ocupare 

a functiilor de directori la unitatile de invatamant. 

 Se supune la vot si cu 11 voturi si o abtinere (D-nul Micu Gheorghe) se aproba. 

 

  



8. Diverse  

 

  

 

1. D-na secretar Roman Ioana, explica despre faptul ca am avut control de la Curtea de 

Conturi a Romaniei si in urma acestui control am primit 3 masuri pentru a fi remediate si se 

da citire Deciziei nr. 17/23.08.2021, emisa in baza controlului Curtii de Conturi. 

 

2. Serviciul Public Rupea ne informeaza despre faptul ca exista libera o locuinta in Rupea 

Gara, imobilul din str. Muncii, nr.34, ap.7 si trebuie repartizat. 

 Se amana discutia pentru urmatoarea sedinta de consiliu. 

 

 

 Se declara sedinta inchisa. 

 

 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 

 


