
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 7.10.2022, ora 13  în cadrul ședinței extraordinare  a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 10 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  Grusea Lucian, Helwig Karl, Vranceanu Vasile Marian, Antal Maria, Serban Ovidiu. 

 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara si se aproba in unanimitate de 10 

voturi. 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

Se propune următoarea ordine de zi:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii proiectului  ,,Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS în orașul Rupea” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență al României, Componenta 10-Fondul Local Investiția 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC; 

2. Proiect de hotărâre Privind modificarea HCL nr. 120/11.11.2021 pentru 

participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a 

infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți 

obiectivului de investiție „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA, 

JUDETUL BRASOV” 

3. Proiect de hotarare privind aprobare proiect sistem de supraveghere video  

4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „INSTALARE 

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN ORAȘUL RUPEA, JUD. BRAȘOV 

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 1”, a descrierii sumare a investiției propuse a 

fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 2”, a descrierii sumare a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

6.  Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 3”, a descrierii sumare a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 4”, a descrierii sumare a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 



8. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 5”, a descrierii sumare a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 6”, a descrierii sumare a investiției 

propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

 

Se supune la vot ordinea de zi si cu unanimitate de 10 voturi se aproba. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente 

proiectului și a depunerii proiectului  ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS în orașul Rupea” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 

Componenta 10-Fondul Local Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC; 

 

 Comisiile:  juridica, urbanism, economica, emit aviz favorabil in scris. 

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

 

2. Proiect de hotărâre Privind modificarea HCL nr. 120/11.11.2021 pentru participarea 

la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și 

aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - 

economici aferenți obiectivului de investiție „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL RUPEA, JUDETUL 

BRASOV” 

 

 Comisiile: juridical, urbanism, economica, emit aviz favorabil in scris. 

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

 

3.Proiect de hotarare privind aprobare proiect sistem de supraveghere video  

 

Comisiile: juridica, urbanism, economica, emit aviz favorabil in scris. 

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

 

 4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „INSTALARE SISTEM 

SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN ORAȘUL RUPEA, JUD. BRAȘOV 

 

Comisiile: juridica, urbanism, economica, emit aviz favorabil in scris. 

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

 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 



 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 3”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 4”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 5”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului “Renovare 

energetică moderată blocuri Rupea lot 6”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi 

realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia 

 

Se supune la vot in bloc, proiectele de hotarari de la nr. 4 la nr.9 din convocator. 

 

Comisiile: juridica, urbanism, economica, emit aviz favorabil in scris. 

 Se supun la vot proiectele, in bloc si se aproba in unanimitate de 10 voturi. 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 


