
 

PROCES VERBAL 

 

 

 

Încheiat azi, 7.12.2022, ora 15  în cadrul ședinței ordinare  a Consiliului Local Rupea. 

  

 Presedinte de sedinta, d-nul Rakosi Lajos Attila. 

Se face prezenta consilierilor locali si sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 15, lipsesc 

urmatorii:  d-nul Grusea Lucian si d-nul Vranceanu Vasile Marian. 

 

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 solicita introducerea a trei puncte pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza: 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii valorii proiectului „Imbunatatirea Serviciilor 

Sociale din orasul Rupea, prin achizitia de echipamente si dotari specifice” 

 

2. Proiect de hotarare privind rectificarea unei carti funciare 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea unei Note de fundamentare 

 

 Se da citire la ordinea de zi, conform convocatorului: 

 

Se propune următoarea ordine de zi, cu cele trei puncte introduce. 

 

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

2022 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare modificare plan anual de achiziții publice 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare organigramă și stat de funcții UAT RUPEA 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare draft act adițional la contract de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 24.09.2008 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit a Asociației Societatea Agricultorilor 

Rupea 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA 

BOGĂȚII  

8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 

a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect Trasee turistice integrate în județele Brașov, 

Covasna și Sibiu. 



10. Diverse 

 

Se supune la vot ordinea de zi, cu cele trei puncte introduse si cu unanimitate de 13 voturi 

se aproba. 

 

 

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

cheltuieli pe anul 2022 

Amendamente: vor fi introduce sumele, valoarea ajutoarelor de incalzire si repartizarea 

acestor sume conform adresei nr. 10457/2022. 

 

Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare modificare plan anual de achiziții publice 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobare organigramă și stat de funcții UAT RUPEA 

 

 Comisiile dau avize favorabile 

 

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

   

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget SC SERVICIUL PUBLIC 

RUPEA SRL 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

  

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

 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare draft act adițional la contract de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din 24.09.2008 

 



 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de impozit a Asociației Societatea 

Agricultorilor Rupea 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificare buget RPL OCOLUL SILVIC 

PĂDUREA BOGĂȚII  

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

Se supune la vot proiectul de hotarare si cu unanimitate de 12 voturi pentru si o abtinere 

se aproba. Domnul consilier Serban Ovidiu s-a abtinut. 

 

 

8. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-

2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente 

acestuia. 

  

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect Trasee turistice integrate în județele 

Brașov, Covasna și Sibiu. 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

10. Privind aprobarea modificarii valorii proiectului „Imbunatatirea Serviciilor 

Sociale din orasul Rupea, prin achizitia de echipamente si dotari specifice” 

 



 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

 

   

11. Rectificarea unei carti funciare 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

12. Aprobarea unei Note de fundamentare 

 

 Comisiile dau avize favorabile. 

 

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

 

 

 DIVERSE: 

 

D-nul viceprimar Baba Dorin – doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca unde este 

magazinul Penny este o parcare de tiruri, se parcheaza si le-am pus in vedere celor de la Penny, 

aici se construieste un teren de sport, am pus in vedere sa se delimiteze zona. 

 Podul de la intrare este vulnerabil, trec multe tiruri pentru a parca in aceasta zona si va 

propun sa punem o delimitare de tonaj si cu o bara deasupra. 

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

 

  

Se declara sedinta inchisa. 

                 INTOCMIT, 

       CONSILIER JURIDIC, 

       Jr. Adrian Ilie Boriceanu 

 


