
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 22.09.2022, 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:  Grusea Lucian si Cocora Sebastian. 

 

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 hotărâre privind alegere președinte ședință 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare date imobil Republicii nr.223 

3. Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pe anul 2023 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație cadastrală 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare deviz proiect grădiniță 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “CENTRE 

INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE 

AGLOMERARILOR URBANE” 

8. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului Local in Consiliul de 

Administratie si CEAC la unitatile de invatamant 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu comuna Homorod în cadrul Sc Serviciul 

Public Srl Rupea 

10. Proiect de hotărâre privind stabilire cuantum burse școlare. 

11. Diverse 

 

Se aproba ordinea de zi cu unanimitate de voturi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegere președinte ședință 

 

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

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

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare date imobil Republicii nr.223 

 

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

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



 

3. Proiect de hotărâre privind rectificare buget 

 

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

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pe anul 2023, cu amendament in 

sensul ca, taxa speciala S.V.S.U se mareste de la 15,00 lei la 200,00 lei. 

 

Comisiile: juridica, invatamant emit aviz favorabil in scris. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare, cu amendament  si se aproba in unanimitate de 13 

voturi. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație cadastrală 

 

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

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare deviz proiect grădiniță 

 

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

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

 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul 

“CENTRE INTEGRATE DE COLECTARE SEPARATA PRIN APORT VOLUNTAR DESTINATE 

AGLOMERARILOR URBANE” 

 

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

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

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnare reprezentanți ai Consiliului Local in Consiliul de 

Administratie si CEAC la unitatile de invatamant 

 

Comisiile: invatamant, emit avize favorabile in scris. 

 D-nul Helwig Karl nu mai doreste sa faca parte din Consiliul de Administratie -  

Scoala Gimnaziala si da o dare de seama. 

 

 Pentru Consiliul de Administratie se fac urmatoarele propuneri: 

 1. Scoala Gimnaziala – se propune Schenker Arpataceanu Laura si d-nul Kalman Mihai 

 2. Liceul St. O. Iosef – se propune d-na Salajean Cristina 



 3. Gradinita cu Program prelungit Rupea -  se propune d-nul Pascu Dorel 

 

 Pentru C.E.A.C se propun urmatoarele persoane: 

 1. Liceul St. O.Iosif – se propune d-na Schenker Arpataceanu Laura 

 2. Scoala Gimnaziala Rupea – se propune d-na Antal Maria 

 3. Gradinita cu Program prelungit Rupea – se propune d-na Schenker Arpataceanu Laura 

 

 Se supun la vot propunerile si se aproba cu un numar de 12 voturi pentru si o abtinere (d-

nul Micu Gheorghe). 

 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii cu comuna Homorod în cadrul Sc 

Serviciul Public Srl Rupea 

 

 Comisiile: juridic, economic, emit avize favorabile in scris. 

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

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilire cuantum burse școlare. 

 

Comisiile: juridic, economic, emit avize favorabile in scris. 

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

 

 

 DIVERSE: 

 

 D-na Calbeaza Elena – sef serviciu, aduce la cunostinta consilierilor locali despre faptul ca 

in urma controlului din anul 2018 al CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI – CAMERA DE 

CONTURI BRASOV, a fost emisa Decizia nr. 17/18.05.2018, masurile dispuse la cp.I pct.1 lit.c 

si d din decizie nu au fost duse la indeplinire si a fost emisa o adresa de remediere, adresa nr.5009 

din 05.09.2022 prin care ni se aduce la cunostinta faptul ca a fost emisa Decizia 

nr.17/62/25.08.2022 de prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia 

nr. 17/18.05.2018, emisa de Camera de Conturi Brasov, in vederea asigurarii ducerii la indeplinire 

a masurilor dispuse. 

 Vom informa Curtea de Conturi, cu ce este deja realizat si se va comunica catre aceasta ca 

a-ti fost informati cu privire la decizia curtii si cu termenul de prelungire.  

 

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


