
 
 

 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL NR. 3 DIN DATA DE 25.11.2020 

privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate  

ale Consiliului Local al  orașului Predeal 

 

  

  Consiliul Local al Orașului Predeal, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată pentru data 

de 25.11.2020, 

Având în vedere Ordinul Prefectului Judeţului Brașov nr. 903/09.11.2020, privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consilului Local al Orașului 

Predeal, înregistrat la Primăria Orașului Predeal sub nr. 13073/10.11.2020, 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 13806/25.11.2020, referatul de aprobare nr. 

13801/25.11.2020, precum și referatul de specialitate nr. 13802/25.11.2020, 

În conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 129, 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Adoptă prezenta, 

  

 

H O T Ă R Â R E 

  
Art.1 Se organizează comisia de specialitate nr. I – Programe de dezvoltare economico- 

sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț, 

având următoarea componență: 

 

Preşedinte: Bercea Bogdan Ștefan, consilier local ales pe listele PNL; 

Secretar:  Cață Georgian, consilier local ales pe listele ADN; 

Membri: Mateescu Marius, consilier local ales pe listele PSD; 

Constantin Daniela, consilier local ales pe listele PNL; 

           Pop Valentin Gheorghe, consilier local ales pe listele ADN. 

 

Art. 2 Se organizează comisia de specialitate nr. II - Organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică și amenajarea teritoriului, cadastru, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, 

monumente istorice şi de arhitectură, având următoarea componență: 

 

Preşedinte: Pop Valentin Gheorghe, consilier local ales pe listele ADN; 

Secretar:  Fleșieru Sebastian Constantin, consilier local ales pe listele PER; 

Membri: Albuleț Gabriel Eugen, consilier local ales pe listele PNL;  

                     Cristea Răzvan Mihai, consilier local ales pe listele PSD; 

                        Isbășoiu Mihai Alexandru, consilier local ales pe listele PRO România; 

  



Art.3  Se organizează comisia de specialitate nr. III – Învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială, sport, agrement și culte, având următoarea componență: 

 

Preşedinte: Golăeș Ionel, consilier local ales pe listele PSD; 

Secretar:  Constantin Daniela, consilier local ales pe listele PNL; 

Membri: Anastasescu Iulian Andrei, consilier local ales pe listele ADN; 

                      Ungureanu Ioana, consilier local ales pe listele PNL;  

                       Cață Georgian, consilier local ales pe listele ADN. 

 

Art. 4 Se organizează comisia de specialitate nr. IV – Administrație publică locală, 

juridică și apărarea ordinii publice, având următoarea componență: 

 

Preşedinte:  Ungureanu Marcel, consilier local ales pe listele PSD; 

Secretar:  Anastasescu Iulian Andrei, consilier local ales pe listele ADN; 

Membri: Albuleț Gabriel Eugen, consilier local ales pe listele PNL;  

                Golăeș Ionel, consilier local ales pe listele PSD; 

                      Bercea Bogdan Ștefan, consilier local ales pe listele PNL.   

  

Art. 5 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului orașului, în termen legal, primarului orașului Predeal, Instituţiei Prefectului Judeţului 

Brașov, consilierilor locali în cauză și se publică pe site-ul entității. 

 Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 

administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

  

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             AVIZAT SECRETAR, 

Ungureanu Ioana     Pîntea Ovidiu Gabriel     

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnoredactat: OGP/7ex. 

DIFUZARE: 

1 ex. Institutia Prefectului                          

1 ex. Primar  

1 ex. Secretar 

1 ex. pentru fiecare comisie a consiliului local 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 13 consilieri locali în funcție 

 

 


