
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 6.01.2022, ora 13  în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 13 consilieri locali din totalul de 

15, lipsesc urmatorii: Grusea Lucian si Vranceanu Marian. 

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 13 voturi. 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință. 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 în anul 

2022.  

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință. 

 

 Se propune alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni, d-nul Grusea 

Lucian. 

 Se supune la vot si in unanimitate de 13 voturi se aproba. 

 

 

2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local. 

 

 D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba, cu privire la deficitul bugetului 

local. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba cu unanimitate de 13 voturi.  

 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 

în anul 2022.  

 

 D-na Chirigiu Elena explica despre ce este vorba, in sensul utilizarii excedentului 

bugetar al anului 2021. 

 Se supune la vot proiectul si se aproba cu unanimitate de 13 voturi. 

 

 D-nul Micu Gheorghe doreste sa aduca la cunostinta conilierilor locali, cu privire la 

blocul unde acesta locuieste, in sensul ca este o problema cu canalizarea acestuia, la doua luni 

chemam vitanja, este ceva cu canalizarea, ceva este blocat. Au fost de la Compania Apa si am 

inteles ca este vorba despre canalizare, tevi, cred ca trebuie rafacuta canalizarea. 

 D-nul primar, este un proiect la nivel de judet care se deruleaza pana in anul 2027, 

stiu ca de la societatea Del Gusto se vor schimba tevile dar aici nu stiu daca se reface ceva, 

este posibil sa se fi intamplat ceva in teren. 



 Sa incercam noi Consiliul Local sa discutam cu Compania Apa, despre aceasta 

problema. 

 Pentru sedinta ordinara sa chemam directorul de la Compania Apa, in sedinta. 

 

 D-nul Helwig Karl, in calitate de membru in consiliul de administratie la Scoala 

Gimnaziala, aduc la cunostinta consiliului faptul ca, este o tendinta de abandon scolar si 

creste agresivitatea in scoala dar mai este si problema cainilor fara stapan, pentru ca a fost 

muscat un adult. 

 Primar, acum 3 saptamani am contractat o societate comerciala de carisaj si care a 

adunat caini dar se pare ca deja au aparut altii. 

  

  

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 

 


