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PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 14.12.2021, ora 15  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti toti consilierii locali. 

Presedinte 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 15 voturi. 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării excedentului bugetar al anului 2020.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la impozit pe anul 2022(Asociația 

Agricultorilor Rupea). 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 

unui teren(Turzun). 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară imobil vândut în 

baza legii nr. 112/1995. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 40/2021 (prima înscriere  

HC 1794 - canal colector). 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilului cu nr. 

cadastral A1093/1, F1039/2. 

8. Proiect de hotarare privind declararea ca bun de uz și interes public local a terenului înscris 

în CF nr. 106325 Hoghiz. 

9. Diverse  

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării excedentului bugetar al anului 2020. 

 

Comisiile: economica, juridica si invatamant, aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 15 voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

 

 Cu amendamentul adus in sedinta de comisii. 
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 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 15 voturi. 

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la impozit pe anul 2022(Asociația 

Agricultorilor Rupea). 

  

 D-na secretar  arata ca asociatia are o datorie de pe anul 2021 si aceasta trebuie sa fie 

achitata. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba cu unanimitate de 15 voturi, scutire ca va fi 

pentru anul 2022. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al 

unui teren(Turzun). 

 

 Comisiile: juridica, urbanism, economica, avize favorabile in scris. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de voturi, 15. 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară imobil vândut în 

baza legii nr. 112/1995. 

 

 Comisiile: juridica, economic, avize favorabile in scris. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr. 40/2021 (prima înscriere  

HC 1794 - canal colector). 

 

 Comisiile: economica, urbanism si juridica, avize favorabile in scris. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba cu 15 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilului cu nr. 

cadastral A1093/1, F1039/2. 

 

 Comisiile: economica, urbanism si juridica. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 15 voturi. 

 

8. Proiect de hotarare privind declararea ca bun de uz și interes public local a terenului înscris 

în CF nr. 106325 Hoghiz. 

 

 Comisiile: economica, juridica si urbanism, avize favorabile in scris. 
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 Se supune la vot proiectul si se aproba in unanimitate de 15 voturi . 

 

 DIVERSE: 

 

 1 D-na secretar Roman Ioana, va aduc la cunostinta faptul ca a avut loc negocierea cu 

firma Gedo Trans srl, in urma careia s-a adjudecat cumpararea terenului inscris in C.F. nr. 

102842, mentionat in H.C.L nr.111/2021 la valoarea de 1.100.000,00 lei plus T.V.A.  

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 
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