
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 27.10.2021, ora 14  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 11 consilieri locali din totalul de 

15 si lipsesc urmatorii: Baba Dorin, Cruceriu C-tin, Grusea Lucia si Vasile Culita Cristinel. 

 

Presedinte de sedinta d-nul Dumbrava Dan. 

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Rupea.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobare Plan achiziții Proiect "Îmbunătățirea Serviciilor 

Sociale din orașul Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specifice". 

4. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

5. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

6. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare plan de acțiuni Servicii Sociale. 

9. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Ortodoxă Rupea 2. 

10. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Reformată Rupea. 

11. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Evanghelică Rupea. 

12. Diverse. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu scoaterea punctului 8, se aproba in unanimitate 

de 11 voturi. 

 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Rupea.  

  

 Cu amendament ca se suplimenteaza bugetul cu 7000 lei pentru cheltuieli unitati de 

cult  si 5000 lei pentru unitati invatamant. 

 Comisiile: juridica si urbanism, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil. 

 

Comisiile: economic, juridic, aviz favorabil in scris. 

Se propune sa se formeze comisie formata din 3 membrii privind achizitia imobilului. 

Se propun membrii in comisie urmatorii: Helwig Karl, Sarafinceanu Gheorghe si 

Primarul - Opris Alexandru. Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 



 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi. 

 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobare Plan achiziții Proiect "Îmbunătățirea Serviciilor 

Sociale din orașul Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specifice". 

 

 Comisiile: juridica si urbanism, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

 

Comisiile: economic, juridic, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

 

Comisiile: economic, juridic, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

 

Comisiile: economic, juridic si urbanism, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobare deviz general și indicatori tehnico-economici 

proiect Anghel Saligny. 

 

Comisiile: economic, juridic si urbanism, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Ortodoxă Rupea 2. 

 

Comisiile: economic si juridic, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

10. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Reformată Rupea. 

 

Comisiile: economic, juridic si invatamant, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

11. Proiect de hotărâre privind acordare sprijin financiar Biserica Evanghelică Rupea. 

 

Comisiile: economic, juridic si invatamant, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate, 11 voturi 

 

 

 



 

DIVERSE: 

 

 D-nul Helwig Karl – in calitate de reprezentant in Consiliul de administratie – Scoala 

Gimnaziala, mentionez cu privire la amenajarea curtii bisericii si rog pe d-nul primar, sa 

amenajamin curtea pentru ca sa introducem aceasta biserica in circuitul “Biserici din 

Transilvania” 

 Pentru anul 2022 dorim sa facem un parteneriat cu organizatia de la Cluj Napoca si as 

dorii sa vina si la Rupea pentru a face un cabinet de Recuperare si Terapie de recuperare. 

 

 D-na Roman Ioana – avem o cerere de la o firma Future Sound Event s.r.l., care 

doreste sa inchirieze un loc in suprafata de 5 mp, pentru amenajare chiosc in vederea 

comercializarii materialelor pirotehnice in perioada 15 – 31.12.2021. 

 Se supune la vot cererea dar se respinge cu 11 voturi impotriva. 

 

 D-na Antal – propune invitarea comandantului de la Politia Rupea, pentru sedinta 

urmatoare a consiliului local. 

 

 Avem o locuinta in Rupea – Gara, str. Muncii, nr.34, iar aici locuieste nepotul 

decedatului care este titular de contract de inchiriere. 

 Daca sunteti pentru a repartiza locuinta acestui nepot, respective d-nul Ferent Robert. 

 Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru a se repartiza locuinta nepotului. 

  

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 

 


