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PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 31.10.2022, ora 15  în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Rupea. 

 

 Presedinte de sedinta:  d-nul Rakosi Lajos Attilla. 

 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 12 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  Vranceanu Vasile Marian, Cocora Flavius si Micu Gheorghe.  

 

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: 

 

Se doreste introducerea unui proiect de hotarare pe ordinea de zi si anume: Proiect de 

hotarare Acordare mandat Adi Eco zona Rupea. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire drept de folosință gratuită pentru spațiul din 

str. Republicii nr. 124 către GAL Transilvania Nord 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale Liceu St. O.Iosif 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de trasee turistice pentru drumeție și cicloturism 

pe raza UAT Rupea în cadrul proiectului Trasee Turistice în Colinele Transilvaniei 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în asociația ADI ECO Zona Rupea a UAT 

JIBERT 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare acord de parteneriat proiectul Creștem România 

Împreună. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.34/2022, referitor modificare art.1 

din HCL nr.130/2021 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea SC Serviciul Public 

Rupea 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Creșei Or. Rupea la Grădinița cu Program 

Prelungit Rupea  

10. Proiect de hotărâre privind aprobare finanțare biserici (Biserica Reformată si Biserica 

Evanghelică) 

11. Diverse 
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Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea noulu proiect  de hotarare si cu unanimitate de 12 

voturi se aproba. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2022 

 

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

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

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare prelungire drept de folosință gratuită pentru 

spațiul din str. Republicii nr. 124 către GAL Transilvania Nord 

 

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

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

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale Liceu St. 

O.Iosif. 

 

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

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

 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea marcării de trasee turistice pentru drumeție și 

cicloturism pe raza UAT Rupea în cadrul proiectului Trasee Turistice în Colinele 

Transilvaniei 

 

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

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

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în asociația ADI ECO Zona Rupea a UAT 

JIBERT 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de 12 voturi. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobare acord de parteneriat proiectul Creștem România 

Împreună. 

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

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

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.34/2022, referitor modificare 

art.1 din HCL nr.130/2021 

 

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

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

 

 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea SC Serviciul 

Public Rupea 

 

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

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

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării Creșei Or. Rupea la Grădinița cu 

Program Prelungit Rupea  

 

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

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

 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare finanțare biserici (Biserica Reformată si Biserica 

Evanghelică) 

 

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

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

 

 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea acordare mandate Adi Eco zona Rupea. 

 

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

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

 

 Se inscriu pentru a lua cuvantul, urmatorii:  

 

 1. D-na Antal Maria 

 2. D-nul Helwig Karl 

 

 1. D-na Antal Maria: doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca, am o problema si avem o 

problema cu paza in orasul Rupea, am aflat ca nu mai avem Politie, Jandarmerie. Eu am o 

problema cu linistea mea, vecinul de langa mine inchiriaza camere, baruri, se inchiriaza oricui si 

oricum. Se consuma bauturi alcoolice, se pot consuma droguri, orice. Stiu ca se inchiriaza 

camere, se inchiriaza la orice persoana si am vazut copii cu sticle de alcool. 

 

 D-nul primar: Politie dupa ora 20 nu este in oras, exista o variant sa infiintam Politie 

Locala si pentru acest lucru am avea nevoie de un numar de 8-12 persoane, doua persoane pe 

schimb. Mai este si o variant sa incheiem un contract de paza cu o firma de acest gen daca sunteti 

de acord. Solutia ar fi incepand de anul viitor, pe timp de noapte. 

 

 Consilierii solicita contractarea unei firme de paza, pentru rezolvarea acestei probleme. 

 

 D-nul primar: sa avem in vedere acest lucru. 

 

 2. D-nul Helwig Karl: va invit pe toti consilierii sa vizitati Biserica Evanghelica, unde se 

fac lucrari de restaurare sip e aceasta cale doresc sa va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat 

pentru realizarea acestor restaurari ale bisericii. 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Boriceanu Ilie Adrian 

 

 

 


