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CONSILUL LOCALAL ORASULUI RUPEA
JUDETUL BRASOV

APROBAT CU/ FARA AMENDAMENTE IN SEDINTA  C. L. DIN DATA DE
28.11.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA

PROCES VERBAL

Incheiat azi, 27.10.2016 in cadrul sedintei ordinare a Consiliului
Local Rupea.

Din totalul de 13 consilieri in functie( doua locuri fiind declarate
vacant prin demisia domnului Hohoi Vasile si Suma Bogdan , din partea
ALDE) fiind prezenti 13 consilieri , sedinta este statutara si se pot adopta
hotarari.

Presedinte de sedinta : D-ul Baba Dorin Ioan
La sedinta participa si Primarul orasului Rupea, d-ul Bardas Nicolae

Liviu
Secretarul da citire procesului verbal al sedintei din data de

29.08.2016 Se supune la vot . Se aproba fara amendamente cu unanimitate
de voturi.

Doamnul presedinte de sedinta supune la vot Ordinea de zi a sedintei
si anume:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei unui consilier
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
3. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanți în Consiliul de Administrație la
Școala Gimnazială Rupea, Liceul ”Șt. O. Iosif” Rupea și Grădinița Rupea
4. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant în Consiliul de Administrație al

Spitalului Orășenesc Rupea
5. Proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al orașului Rupea
6. Repartizarea unei locuințe
7. Diverse

Se aproba in unanimitate de voturi (13.voturi)

D-ul presedinte propune discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi , d-na
manager a spitalului orasului Rupea finnd prezenta .
D-ul Pascu o propune pe doana viceprimar ca membru in CA de la spital
D-ul Baba il propune pe domnul Roman Silviu
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Se supun la vot ambele propuneri Ș
d-na viceprimar obtine 7 voturi din 13 , fiind desemnata ca si reprezentant in
Consiliul de Administratie de la Spital , in locul domnului Popa Bogdan ,
demisionat.
D-na manager a spitalului prezinta consiliului o propunere privind noua
structura organizatorica a spitalului. In locul sectiei de infectioase propune o
sectie de ingrijiri paleative . Sectia de infectioase din spital este in pericol de
desfiintare , medicul fiind pensionar .
D-ul primar arata ca daca se doreste mentinerea sectiei de infectioase mai
este necesar un lift. Din discutia cu proiectantii ar trebui sa se mute sectia de
infectioase.
D-na manager arata ca procedura de avizare a noii structuri dureaza ca si
finalitate.
D-na secretar arata ca nu se poate emite o hotarare pentru acest lucru , in
aceste conditii.
Se supune la vot un acord de principiu pentru noua structura propusa si se
aproba in unanimitate.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi:
D-ul presedinte da citire proiectului de hotarare.
Comisiile dau aviz favorabil.
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi- 13

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi:
D-ul presedinte da citire proiectului de hotarare.
Comisiile dau aviz favorabil.
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi- 13

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi:
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentantilor in CA a Scolii
gimnaziale Rupea:
D-ul Baba arata faptul ca ar fi bine sa fie numiti profesori.
Se propune domnul Pascu si Domnul Szabo.
Se supune la vot si in unanimitate se aproba.
Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentantilor n CA la Lceul St O
Iosif
Se fac urmatoarele propuneri : D-na Pop Gabriela , domnul Simigiu , d-ul
Hellwig si d-na Antal
Se voteaza pentru fiecare propunere in parte
D-na Pop –obtine 5 voturi pentru , d-ul Simigiu 1 vot pentru , d-na Antal 9
voturi pentru , d-ul Helwig – 9 voturi
Sunt desemnati reprezentanti d-na Antal si d-ul Hellwig
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Se fac propuneri pentru desemnarea reprezentantilor in CA a Gradinitei
Rupea:
Se propune d-na Elekes Claudia – se aproba in unanimiate de voturi.
La toate propunerile in care consilierii au fost nominalizati acestia s-au
abtinut de la vot.

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
D-ul presedinte da citire proiectului de hotarare.
Comisiile dau aviz favorabil.
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi- 13

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi:
D-ul presedinte da citire proiectului de hotarare.
Comisiile dau aviz favorabil.
Se supune la vot. Se aproba cu unanimitate de voturi- 13

Punctul 6 pe ordinea de zi.
Locuinta data disponibila de Serviciul Public , nu este o locuinta sigura fiind
in stare avansata de degradare.
D-ul Hellwig propune sa fie invitat presedintele partidei Romilo pentru ca se
disprug toate locuintele si au si datorii foarte mari.
D-ul Baba arata ca nu ar trebui invitat ca se face discriminare
d-ul Comanciu intreaba ce vor intelege daca ii  invitam.
D-ul primar arata ca avem probleme si sunt 50 de persoane care nu au
locuinta.
D-ul Sarafinceanu arata ca sunt persoane din alte localitati care solicita
locuinte
D-ul primar arata ca au primit adeverinte si au buletin de Rupea.
D-ul primar arata ca se construieste la varianta fara acte legale si avem
nevoie de un loc de aprox. 1 ha pentru locunte , ca aceste persoane sa intre in
legalitate. Nu e normal sa ai restante la chirii.Nu doar rromii sunt in situatii
disperate ci si alte persoane de alte nationalitati. Sa fie intocmita o lista in
acest sens pentru a vedea despre ce persoane este vorba.
Din toate casele construite de rromi in oras, nu au acte legale.
D-na Alina Darabant arata ca toti de pe str. Tirgului doresc ajutoare de
lemne . Sunt 7 -10 persoane intr-o familie.
D-ul Pascu arata ca sunt persoane care sunt chiriasi si sunt plecati in
strainatate si de 10 ani, dar achita chiria pt aceste locuinte.

7.Diverse
D-ul Baba Dorin propune ca in fata scolii generale , in parcare sa fie
rezervate 5 locuri pt. Angajatii scolii.
Se supune la vot si se aproba cu unanimitatede voturi.
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D-ul primar arata ca parcarea din fata scolii este pentru microbuzele scolare
si profesori.
Ar trebui amaenajata si zona verde din fata scolii pentru parcari. S-ar
fluidiza traficul.
D-ul Sarafinceanu arata ca si la Profi e o problema cu parcarea.
D-ul primar arata ca trebuie gasita o solutie pentru tot orasul Rupea si sa
continuam cu amenajarea acestor parcari . Au fost aprobate in trecut ,
cumpararea de automate de parcare.
D-ul Hellwig arata ca in fata scolii de la turn , in fata zonei verzi sa parcheze
doar microbuzele.
D-ul primar arata ca la 50 m de trecerea de pietoni nu se pot ameja parcari
conform legii.
D-na Secretar arata ca a fost aprobata HG 722/2016, Normele metodologice
pentru numirea administratorilor regiilor autonome si societati comerciale .
Arata ca trebuie numiti 2 – 3 consilieri pt stabilirea criteriilor de numire a
administratorului la SPS
D-ul primar propune sa faca presedintii de comisii.
D-na secretar informeaza ca d-ul Suma e numit pt 4 luni si se mai poate
prelungi mandatul cu pana la 6 luni. Deci trebuie stabilite criteriile.
Sunt propusi : d-ul Hellwig , d-ul Pascu, d-ul Rakosi, d-na Antal si D-ul
Micu.
D-na secretar ararta ca exista o solicitare din partea Serviciului Public, prin
care solicita ca profitul pentru anul 2015 sa fie lasat Serviciului Public pt
achizitionarea de pubele si containere . Se supune la vot si in unanimitate se
aproba.
D-na secretar arata ca are o solicitare de la Crucea Rosie Brasov ca sa
aderam la Societatea Nationala a Crucii Rosii, si acest lucru presupune ca
avem nevoie de un sediu si o cofinantare de aprox. 2000 lei pe an. Se supune
la vot si se aproba cu unanimitate de voturi acordul de principiu.
D-na Vaida – director Gradinita solicita subventionarea costurilor de masa
pentru copii de la clasa cu program prelungit. Se supune la vot acordul de
principiu. Se aproba in unanimitate.
D-na Bordeianu mMioara face o solicitare privind acordarea unui spatiu
langa bloc pt amenajarea unui garj pentru caruciorul electric al fiicei, cu
handicap.
Sunt trei cereri de la partidele politice si Asociatia de pensionar. Se amana
adoptarea unei hotarari.
D-ul Hellwig – Solicita initierea unui proict pt iluminat stradal .
D-ul Comaniciu este o cheltuiala prea mare.
D-ul Primar a avut o discutie pe aceasta tema . Doreste semnarea unui acord
. De la Telecom am o oferta pt corpuri de iluminat cu 200 de leduri. Si costa
6000 lei , o scadere de 40% a costurilor cu iluminatul si o garantie de 3 ani.
Mai e o oferta pt camere de luat vederi.
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D- ul Primar arata ca nu se stie nimic de persoana disparuta din oras –
ISTVAN. Sa luam atitudine daca nu apare pana luni.
D-ul Primar – exista o solicitare de la ministerul Justitiei , pt amejarea unui
spatiu de depozitare a bunurilor sechestrate.

D-na Secretar – Vulcanizarea Cericom SRL a solicitat 500 mp de ten pt
desfasurarea activitatii, in chirie sau concesionare.
D-ul Comaniciu arata ca aceasta societate are 6 salariati.
D-ul primar arata ca acolo avem zona verde .
D-na secretar arata ca procedura de concesionare este mai dificila decat cea
de inchiriere.
Se supune la vot pt inchiriere si se aproba in unanimitate.
D-ul Micu intreaba ca ce facem cu racordarile la canalizare ale persoanelor
fizice.
D-ul Primarar mentioneaa faptul ca d-ul Grusea va merge in pensie. Nu este
normal ca cei de la compania apa sa faca o astfel de adresa catre cetateni. D-
ul Precu a facut plangere impotriva Comaniei Apa.
Orasul Rupea este actionar la Compania Apa . Acestia trebuie sa curete
canalul colector vechi. Canalizarea veche e legata la canalizarea noua.
Serviciul public poate face racordurile.
D-ul Micu solicita invitarea sefilor ocoalelor sivice . Acum suntem membi in
asociatia Padurea Bogatii.
D-ul Vaida arata ca nu se pot cumpara lemne si este prost administrata .
Invitam seful ocolului in urmatoarea sedinta.
D-ul Hellwig arata ca in Rupea este o persoana care cere taxa de protectie de
la copii.
D-ul primar – a fost identificata de politie acea persoana
D-ul Helleig solicita prelungirea retelei de apa la Fiser .
D-ul Micu arata ca sunt multe persoane care nu platesc datoriile.
D-ul primar arata ca este nevoie de o asociatie de proprietari la Rupea.
D-ul Pascu arata ca e dubla cantitatea de apa la Fiser.

D-ul presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA, INTOCMIT,
SECRETAR,

Baba Dorin Ioan Jr. Ioana Roman


