
 

 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat azi, 15.11.2021, ora 15  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

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

15, lipsesc urmatorii: Sarafinceanu Gheorghe si Cocora Flavius. 

Ppresedinte de sedinta este d-nul Dumbrava Dan. 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

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

de 12 voturi. 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  participării Orasului Rupea la 

 "Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in 

cladirile publice" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Creșterea 

eficientei si gestionarea inteligenta a energiei in Cladirea scolii Gimnaziale - Corp P+2 

Oraș Rupea, jud. Brasov" 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orasului Rupea la "Programul privind 

cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice" și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Creșterea eficienței si gestionarea 

inteligenta a energiei în Clădirea Creșei Orașului Rupea, oraș Rupea, jud. Brașov" 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  participării Orasului Rupea la 

 "Programul privind creșterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in 

cladirile publice" și aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Creșterea 

eficientei si gestionarea inteligenta a energiei in Cladirea scolii Gimnaziale - Corp P+2 

Oraș Rupea, jud. Brasov" 

 

 D-nul Helwig Karl, efortul financiar este de 10 % si este cheltuiala neeligibila?. Asa 

este aproximativ 10 % este cofinantare, undeva la 1 milion de lei. 

 Cu cat se va reduce cheltuiala?  

Comisiile: economica, juridica, aviz favorabil in scris. 

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Orasului Rupea la "Programul privind 

cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice" și 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului "Creșterea eficienței si gestionarea 

inteligenta a energiei în Clădirea Creșei Orașului Rupea, oraș Rupea, jud. Brașov" 

 

 Comisiile: economica si juridica, avize favorabile in scris. 

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

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


