
 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat azi, 21.07.2022, ora 15  în cadrul ședinței ordinare  a Consiliului Local Rupea. 

 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 9 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  Vranceanu Vasile Marian, Grusea Lucian, Vasile Culita Cristinel, Dumbrava Dan si 

Cruceriu C-tin, (Sarafinceanu Gheorghe – decedat). 

 

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 hotarare privind incetare mandat Sarafinceanu-Buibas Gheorghe 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale de piata. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea monografiei turistice a orașului Rupea. 

4. Proiect de hotarare privind aprobare Plan de Mobilitate Urbana actualizat 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Orasului Rupea. 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Orasului Rupea. 

7. Proiect de hotarare privind acordare mandat special ADI- ECO ZONA RUPEA 

8. Proiect de hotarare privind darea in administrare prin gestiune directa a Serviciului Public de 

iluminat public. 

9. Proiect de hotarâre privind aprobare Plan local de masuri privind incluziunea cetatenilor 

romani apartinand minoritatii rrome pentru anul 2023. 

10.Proiect de hotarâre privind aprobare bilant si mod de repartizare a profitului net pentru anul 

2021 a SC Serviciul Public Rupea SRL. 

11. Diverse 

 

Se aproba ordinea de zi in unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotarare privind incetare mandat Sarafinceanu-Buibas Gheorghe 

 

 Comisiile:  juridica, emite aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

2. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale de piata. 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 



3. Proiect de hotarare privind aprobarea monografiei turistice a orașului Rupea. 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare  si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobare Plan de Mobilitate Urbana actualizat 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

5. Proiect de hotarare privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Orasului Rupea. 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Orasului 

Rupea. 

 

Comisiile:  juridica si invatamant emit avize favorabile in scris 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

7. Proiect de hotarare privind acordare mandat special ADI- ECO ZONA RUPEA 

 

Comisiile: juridica si economica  emit avize favorabile in scris 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

8. Proiect de hotarare privind darea in administrare prin gestiune directa a Serviciului 

Public de iluminat public. 

 

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

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

9. Proiect de hotarâre privind aprobare Plan local de masuri privind incluziunea 

cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2023. 



Comisiile:  juridica si invatamant emit avize favorabile in scris 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

10.Proiect de hotarâre privind aprobare bilant si mod de repartizare a profitului net 

pentru anul 2021 a SC Serviciul Public Rupea SRL. 

 

Comisiile: juridical, invatamant si economica emit avize favorabile in scris 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate de 9 voturi. 

 

 

11. Diverse 

 

 

D-na secretar – doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca R.P.L. Padurea Bogatii, prin 

reprezentant, a depus Raportul de activitate pentru anul 2021. 

 

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 

 


