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CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT CU/ FARA AMENDAMENTE IN SEDINTA  C. L. DIN DATA DE
29.08.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 24.08.2016 in cadrul sedintei lunare ordinare a
Consiliului Local Rupea.

Din totalul de 15 consilieri in functie, fiind prezenti 11 consilieri ,un
loc vacant si  lipsesc 3 consilieri – Hellwig Karl, Comaniciu Pompiliu si
Elekes Claudia) sedinta este statutara si se pot adopta hotarari.

La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae
Liviu

Secretarul da citire procesului verbal al sedintei  anterioare. Se supune
la vot . Se aproba fara amendamente cu unanimitate de voturi.

Doamna presedinte de sedinta Antal Maria supune la vot Ordinea de
zi a sedintei si anume:

1. Proiect de hotarare privind rectifcarea bugetului de venituri si
cheltuieli a orasului Rupea

2. Diverse
3. D-na secretar propune introducerea unui nou punct pe ordinea de zi si

anume modificarea HCL nr. 4/2016 privind aprobarea retelei scolare
Se aproba in unanimitate de voturi cu punctul nou introdus (11.voturi)

Punctul 1 pe ordinea de zi.
Comisiile dau aviz favorabil
D-na Chirigiu solicita modificarea anexei 3 in care sa fie introdus si

proiectul de la Casa de Cultura
D-ul primar solicita introducerea sume de 10000 lei pentru Biserica

Evanghelica , care a solicitat sprijin financiar in vederea depunerii unui
proiect de reabilitare a bisericii din fonduri europene.- proiect finantat prin
POR 2014-2020 – axa 5 , domeniul 5.1.

Se supune la vot proiectul. Se aproba in unanimitate.
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D-ul primar arata ca in cadrul saptamanii Haferland a fost introdusa si
Cetatea Rupea.

Punctul 2 pe ordinea de zi.- punct nou introdus
D-na presedinte da citire proiectului de hotarare

Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi.
Diverse :
1Liceul St O iosif solicita numirea a doi reprezentanti in consiliul de
administratie .
D-na Antal – pana la inceperea anul scolar Consiliul Local va fi reprezentat de
vechii membri.
D-ul Baba – Sa ne gandim sa propunem din partea consiliului profesori din
liceu.
D-na presedinte Se va tine cont de acesta propunere.
D-ul primar – pot fi si consilierii locali membri in CA la Scoli.
D-ul Sarafinceanu – asa e ce mai bine

Inspectoratul de politie solicita trecerea cladirii unde functioneaza politia in
proprietatea ministerului de interne. . Se amana luarea unei decizii in vederea
clarificarii situatiei cu acest imobil.
D-ul primar informeaza consiliul local si in special pe domnul Baba cu privire
la campusul scolar , lucrare nefinalizata. Am facut numeraoase memorii catre
Ministeru; Finantelor,prim ministru, Ministerul administratiei  in vederea
solictarii de sprijin cu preivire la acest aspect.
Trebuie facuta o evaluare a acestui imobil. Suntem intr-o situatie grava. Sa
speram ca vom putea rezolva solicitarile Curtii de Conturi

O alta problema ridicata de primar se refera la Spitalul orasenesc care nu are
toate dotarile necesare : masina pentru desfasurarea de activitati zilnice, lift,
generator, intrari si iesiri separate pentru ambulator. A avut loc o discutie cu
proiectantii  se va face un proiect pentru aceste lucruri, fiind foarte
costisitoare.

– In Fiser podul este uzat.Impreuna cu domnul Sarafinceanu vom merge la
Consiliul Judetean pentru a incerca sa obtinem fonduri. E nevoie de 50.000
lei.
Am refacut indicatoarele si vom solicita politiei sa fie atenti in acest sens, mai
ales la limitarile de viteza.

O alta problema este cea a Companiei Apa. Toata lumea este obligata sa se
branseze la canalizare. Sper ca toti locuitorii sa inteleaga si sa se racordeze.
Anul viitor speram sa reusim sa decolmatam canalul colector.
D-ul Sarafinceanu – sa-la si acoperim.
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D-ul Primar – paraul Fiser trebuie intai decolmatat si pe urma acoperit.
Am inceput toaletarea orasului impreuna cu Ocolul Silvic. , am marcat brazii
care prezinta pericol pentru cetateni, umand sa ne gandim ce vom dori pe
viitor sa se plantezeD-ul Sarafinceanu arata ca la trei metri in jos e apa sarata .
Ceea ce vom planta trebuie sa reziste.

D-ul primar – un alt aspect la Fiser – lipsa apei potabile, apa stradala nu e
suficienta. Pe viitor sa dam in administrarea Companiei Apa aceste retele
Problema Serviciului Public care a amas fara administrator. D-ul consilier
Suma doreste sa preia acest serviciu. Va mai fi o sedinta de consiliu, dupa
termenul de expirare a depunerii dosarelor.
D-na secretar explica consilierilor in ce consta procedura de selectie
Se intreaba daca d-ul Suma poate fi numit.
O societate comerciala nu poate functiona fara administrator. Trebuie si vom
gasi o solutie.
Casa de Cultura a orasului va fi inchisa pentru o luna  pentru igienizare.
Rampa pentru persoane cu dizabilitati va fi refacuta.
D-ul Sarafinceanu – rampa nu poate fi refacuta de constructor
? Ca sa nu cheltuim banii primariei.
D-ul primar – la piata au fost daramate mesele. Vom pregati un regulament de
piata . Se pierd bani penttru ca nu avem control. D-ul Sarafinceanu – Sa facem
tonete langa Clubul Vacarilor. . Sunt si cate 9 tarabe la un agent comercial , nu
este posibil.
D-na viceprimar – trebuie sa aiba acces toata lumea
d-na secretar – cand vom aproba taxele de piata vom elabora si un regulament
. Atunci vom putea discuta mai mult.
d-ul primar -Utilajele primariei sunt intr-o stare precara . I-a fost luat talonul
tractorului.
D-ul Pascu – accesul pe strada primariei sa fie restrictionat.
D-l primar – am fost in Ungaria , casa primariei arata foarte bine, exista o taxa
de 15 lei /persoana, conditiile sunt bune.
Este plin de biciclete in oras . Oamenii ar trebui incurajati . La cetate am pus
suporti de biciclete
Doresc implementarea unui proiect in localitate. O sla de sport. Investitie de
40.000 euro.

D-na presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

INTOCMIT,
SECRETAR,

Jr. Ioana Roman


