
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 20.12.2022, ora 14  în cadrul ședinței extraordinare  a Consiliului Local Rupea. 

  

 Presedinte de sedinta, d-nul Rakosi Lajos Attila. 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 11 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  d-nul Grusea Lucian, d-nul Vranceanu Vasile, d-nul Cocora Sebastian si d-nul Baba 

Dorin Ioan. 

 

Sedinta este statutara si se pot adopta hotarari. 

 

Se supune la vot procesul verbal de la sedinta anterioara si se aproba in unanimitate de 11 

voturi. 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de 

consilier local a domnului BABA DORIN IOAN 

2. Proiect de hotărâre privind incetarea calității de viceprimar al Orașului Rupea, a 

domnului BABA DORIN IOAN 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect prin PNRR – Extindere și reabilitare 

rețea canalizare, Rupea-Gară, Oraș RupeaJudețul Brașov 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții Extindere și reabilitare rețea canalizare, Rupea-Gară, 

Oraș RupeaJudețul Brașov 

 

Se supune la vot ordinea de zi si cu unanimitate de 11 voturi se aproba. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept prin DEMISIE a mandatului de 

consilier local a domnului BABA DORIN IOAN 

 
 Se ia act privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local al d-lui 

Baba Dorin Ioan si se aproba cu 11 voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind incetarea calității de viceprimar al Orașului Rupea, a 

domnului BABA DORIN IOAN 
 

 Se ia act privind incetarea calitatii de viceprimar al orasului Rupea a d-lui Baba Dorin 

Ioan si se aproba cu 11 voturi. 

 



3. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect prin PNRR – Extindere și 

reabilitare rețea canalizare, Rupea-Gară, Oraș RupeaJudețul Brașov 

 

 Comisiile dau avize favorabile in scris. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 11 voturi. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții Extindere și reabilitare rețea canalizare, Rupea-Gară, Oraș 

RupeaJudețul Brașov 

 

Comisiile dau avize favorabile in scris. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de 11 voturi. 

 

 

DIVERSE: 

 

 D-nul Helwig Karl, exprim dezamagirea in ceea ce priveste decizia de a demisiona din 

functia de viceprimar al orasului Rupea de catre d-nul Baba Dorin Ioan. 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 


