
 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 21.03.2022, ora 15  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  Sarafinceanu Gheorghe si Cocora Flavius.  

 

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: 

 

Se propune următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei și a Programului de achiziții pe anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 în anul 

2022.  

3. Proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

4. Proiect de hotarare privind aprobare plan de achiziții aferent proiectului "Consolidarea 

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

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Spitalului orașului 

Rupea în perioada 2021-2025. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiect regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov, a indicatorilor tehnico - 

economici ai proiectului, cotei părți de cofinanțare a cheltuielilor eligibile a proiectului și 

acordarea mandatului special reprezentantului UAT RUPEA pentru aprobarea strategiei de 

tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de delegare. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare buget RPL Ocolul Silvic "Pădurea Bogății". 

8. Proiect de hotarare privind aprobare valorificare masa- lemnoasă. 

9. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului UAT RUPEA. 

10. Proiect de hotarare privind aprobare Buget  anul 2022 a SC Serviciul Public Rupea SRL. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al județului Brașov al unui 

imobil. 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentații tehnice de dezmembrare imobil. 

13. Diverse. 

 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei și a Programului de achiziții pe anul 

2022. 



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

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

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021 în 

anul 2022.  

 

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

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

 

3. Proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

 

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

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

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare plan de achiziții aferent proiectului "Consolidarea 

capacității unităților de învățământ din orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID-

19" 

 

Comisiile: economica, invatamant, juridica, emit avize favorabile in scris. 

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

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a Spitalului 

orașului Rupea în perioada 2021-2025. 

 

Comisiile: juridica, sanatate, invatamant, emit avize favorabile in scris. 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiect regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov, a indicatorilor tehnico 

- economici ai proiectului, cotei părți de cofinanțare a cheltuielilor eligibile a proiectului și 

acordarea mandatului special reprezentantului UAT RUPEA pentru aprobarea strategiei 

de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de delegare. 

 

Comisiile: economica, juridica, urbansim  emit avize favorabile in scris. 

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

 

7. Proiect de hotarare privind aprobare buget RPL Ocolul Silvic "Pădurea Bogății". 

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

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



 

8. Proiect de hotarare privind aprobare valorificare masa- lemnoasă. 

 

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

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

 

9. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali pentru comisia de 

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului UAT RUPEA. 

 

 Se fac propuneri: d-nul Grusea Lucian si d-nul Baba Dorin 

 Se supune la vot propunerea si se aproba cu 13 voturi. 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobare Buget  anul 2022 a SC Serviciul Public Rupea 

SRL. 

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

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

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii în domeniul public al județului Brașov al 

unui imobil. 

 

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

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

 

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentații tehnice de dezmembrare 

imobil. 

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

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

 

 

13. Se sare peste punctul nr.13, care se va discuta dupa punctele 14 si 15. 

 

 

14.  Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului comercial din strada 

Republicii, nr.134. 

 

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

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

 

15.  Proiect de hotarare privind aprobare Plan de actiune locala in vederea 

imbunatatirii situatiei comunitatii de romi din orasul Rupea. 



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

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

 

 DIVERSE:  

 

 Se inscriu la cuvant urmatorii: d-nul Cruceriu Constantin. 

 

 D-nul Cruceriu C-tin, arata ca este risipa mare de hartie la sedintele de consiliu local, cu 

toate proiectele de hotarari listate pe hartie. Propun ca aceste proiecte sa fie trimise pe email. 

 

 D-na Antal  - propun sa se achizitioneze cate o tableta pentru consilieri. 

 Sa facem un calcul sa vedem ce costuri sunt. 

 Primar - sa primim pe email proiectele de hotarari, toata lumea are smart phone. 

 D-nul Baba Dorin, cine doreste sa primeasca pe hartie sa spuna. 

 D-na Roman Ioana - sa listam cate un set pentru fiecare comisie. 

 D-nul Grusea Lucian – sa intocmim un proiect de hotarare in acest sens. 

 D-na Roman Ioana – sa modificam Regulamentul. 

  

 D-nul Helwig Karl – ordinea de zi este prea bogata iar dezbaterile consilierilor, prea 

putine. 

 Avem trei consilieri din Fiser – va rog sa ridicati problemele din Fiser pentru ca oamenii 

spun ca nu se discuta aceste probleme. 

 Doresc sa multumesc celor care au concretizat Statia de reciclare ( se recicleaza circa 13 

– 14 tone de deseuri / luna). 

 Doresc sa transmiteti Spitalului orasului Rupea – felicitari pentru cum au procedat cu un 

cetatean german. 

 In calitate de membru in consiliul de administratie la Scoala Generala si Liceu – cu 

privire la reducerea abandonului scolar trebuie sa determinam sa trimita copiii la scoala. In 

primul trimestru din anul scolar, 91 de copii au abandonat ( aprox 3 calse). 

 Invit consilierii sa vina sa vada unde invata copiii. 

 D-na Antal – domnule Helwig, timpul alocat pentru dezbateri era foarte mare, fiecare 

punct de pe ordinea de zi a fost parcurs si nu au fost obiectii. 

 Doresc sa nu fim intelesi gresit de catre cetateni in comunitate. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


