
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 11.11.2021, ora 13  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

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

15 si lipsesc urmatorii: Dumbrava Dan, Sarafinceanu Gheorghe, Vranceanu Marian, Antal 

Maria si Serban Ovidiu.  

Se propune presedinte de sedinta d-nul Baba Dorin, se supune la vot si se aproba in 

unanimitate de voturi. 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

Participa primarul orasului Rupea, d-nul Opris Alexandru. 

 

Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara si se aproba in unanimitate 

de voturi. 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare proiect "Creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în orașul Rupea, județul Brașov" 

2. Proiect de hotărâre privind modificare HCL "Consolidarea capacității unităților de 

învățământ din orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID-19" 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare schimbare reprezentant CL pentru concurs directori. 

4. Proiect de hotarare privind aprobare plan acțiuni Servicii Sociale. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobare proiect "Creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public în orașul Rupea, județul Brașov" 

 

 D-na secretar explica despre ce este vorba in sensul ca este o cofinantare de 85000,00 

lei. 

 D-nul Grusea Lucian intreaba daca se inlocuiesc stalpii? D-nul primar explica, ca nu 

se inlocuiesc stalpii pentru ca pretul la un stalp din tabla galvanizata este de aproximativ de 

700 euro si sunt 121 stalpi iar dupa ce castigam proiectul sa facem un calcul in acest sens. 

 D-nul Grusea: sa avem in vedere sa facem o simulare a becurilor, in functie de zona, 

sa poata modifica, pentru ca in final sa fie lumina mai multa. 

 D-nul Helwig, sa fie o firma de consultant inainte, pentru ca altfel nu se va sti corect, 

sa aiba un architect iar edificiile sa fie luminate corespunzator. 

 

Comisiile: economica, juridica, aviz favorabil in scris. 

 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind modificare HCL "Consolidarea capacității unităților de 

învățământ din orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID-19" 

 

 Comisiile: economica, juridical si invatamant, avize favorabile in scris. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de 10 voturi. 

 

 



 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare schimbare reprezentant CL pentru concurs 

directori. 

 

 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 9 voturi si o abtinere (d-nul Baba Dorin). 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare plan acțiuni Servicii Sociale. 

 

 Se supune la vot proiectul si in unanimitate de voturi (10 voturi) se aproba. 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 

 

 


