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Proces verbal  
Incheiat azi 12.02.2021 

In sedinta ordinara  
Consiliului Local Predeal 

 
 
Prezenti: Pop Valentin, Cata Georgian, Anastasescu Andreai, Albulet Gabriel, Ungureanu Ioana, 
Constantin Daniela, Cristea Razvan, Ungureanu Marcel, Golaes Ionel, Mateescu Marius, Bercea Bogdan, 
Isbasoiu Mihai. 
 
dl. Secretar General  – Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.19/2021. 
PCT.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului 
Predeal din luna februarie 2021; 
Secretarul General solicita propuneri pentru presedintele de sedinta pe luna februarie2021. 
dl. Bercea Bogdan – propune pe dl. Albulet Gabriel 
Se pune problema sa se aleaga cate un presedinte pe cate o luna in ordinea alfabetica. 
dl. Cristea Razvan propune pe dl.Mateescu Marius 
Este votat presedinte de sedinta dl. Albulet Gabriel. 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot procesul verbal din 30.12.2020. 
dl. Pop Valentin – nu l-am avut 
dl Secretar General – ramane pentru data urmatoare. 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 4 puncte care vor deveni punctele 37,38,39 si 40. 
Se da citire titulaturii proiectelor de hotarare suplimentare. 
Informarile se vor renumerota si vor deveni punctele 41,42,43,44. 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea dispoziției nr. 7/05.01.2021, având ca obiect 
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, înregistrat la 
data de 31.12.2020; 
Comisia I a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – este vorba de excedent 
Cine este pentru? Se voteaza in unanimitate 
PCT.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local 
al Orașului Predeal din anii precedenți; 
Comisia I a CLP – aviz favorabil 
dl. Ablulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți aferent 
instituțiilor publice finanțate în anul 2021 din bugetul Orașului Predeal; 
Comisia 1  a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului I al anului 2019; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 

http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
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Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului II al anului 2019; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului III al anului 2019; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului IV al anului 2019; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului I al anului 2020;  
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului II al anului 2020; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului Orașului Predeal 
aferent trimestrului III al anului 2020; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 1 vot impotriva (Pop Valentin), 4 voturi abtinere (Cristea Razvan, 
Anastasescu Andrei, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai). 
PCT.12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ”Consolidare și reabilitare pasaj peste calea ferată, str. Libertății, Orașul Predeal, Județul 
Brașov; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – sunt obiectii? 
dl. Ungureanu Marcel – este necesar 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
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PCT.13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării gratuite a unei cantități de lemn de foc, 
anual, d-lui Ștefănescu Ilie, veteran de război, domiciliat în Predeal, Șoseaua Națională, nr. 95; 
Comisia 3 – aviz favorabil cu propunerea de 5 metri steri cu suplimentare daca este nevoie. 
dl. Pop Valentin – propun 10 metri steri 
Se supune la vot propunerea dl. Pop Valentin 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de dare în 
folosință gratuită nr. 987/2007, din lotul 35, în suprafață de 350 mp, în lotul 88, cu aceeași suprafață; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.15.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării obiectului contractului de dare în 
folosință gratuită nr. 989/23.01.2007; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil cu conditia sa  dea declaratie notariala 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot punctul 15 . 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, Localitatea Timișul de Sus, str. Tractorului, nr. 26A, proprietatea d-lui Gâlcă 
Vasiliu-Ioan și str. Tractorului, aflată în domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, Localitatea Timișul de Jos, Șoseaua Națională, proprietatea SC Bogdan Invest SRL 
și Șoseaua Națională, aflată în domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza: 11 voturi pentru, 1 vot abtinere ( Isbasoiu Mihai) 
PCT.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, str. Independenței, nr. 10, proprietatea SC Calla Hotel SRL și str. Independenței, 
aflată în domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a  CLP – aviz favorabil cu depunerea extraselor CF 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, str. Nufărului, nr. 7, proprietatea SC Subex Industries SA și străzile Nufărului și 
Ceahlău, aflate în domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil – cu depunerea extraselor CF 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, str. Trei Brazi, nr. 37, proprietatea Mihailciuc Marius Gabriel ș.a. și str. Trei Brazi, 
aflată în domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – se  transmite spre reanalizare. 
PCT.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, Șoseaua Națională, nr. 79, proprietatea Petre Bernard Daniel și domeniul public 
al Orașului Predeal; 
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Comisia 2 a CLP - aviz negativ 
dl. Pop Valentin – daca s-au modificat suprafetele atunci motivam acest aviz negativ. In partea de sus nu 
avem CF. Pentru punctele 103-104 Primaria Orasului Predeal nu are CF fapt pentru care nu putem 
semna vecinatatile. 
dl. Albulet Gabriel si dl. Secretar dau citire ordinului 1207/2020. 
Prin Ordinul 1207/2020 s-a modificat suprafata maxima pana la care se poate face rectificarea de 
suprafata prin acte cadastrale fara hotarare jud. De la 10% la 15%. 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot. Cine este pentru? 
Se voteaza cu 12 voturi impotriva. 
PCT.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, str. Trei Brazi, nr. 36, proprietatea SC Constal Inco SRL și str. Trei Brazi, aflată în 
domeniul public al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – transmite spre reanalizare pana la finalizarea procedurii de preluare a strazii Trei Brazi. 
PCT.23. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, str. Turda, nr. 2, înscris în CF 102563 Predeal, nr. cad. 472/1 și str. Turda, fosta 
str. Despina Doamna și imobilul teren cu nr. cad. nedefinitiv 472/6, aflată în domeniul public sau 
privat al Orașului Predeal; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil pe doua laturi. Nu avem inscrisa strada in HG 972/2002 
dl. Albulet Gabriel – suntem singura localitate din judet care adopta aceste hotarari. 
dl. Pop Valentin – nu din judet ci din tara. 
Sa se emita o hotarare de incetare a aplicabilitatii hotararii vechi. 
dl. Albulet Gabriel – propun reanalizare in comisie 
dl. Secretar General – se poate vota si pe articole. 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru art.1 si 3 
Se voteaza in unanimitate. 
Art. 2 se transmite spre reanalizare. 
PCT.24. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea semnării procesului-verbal de vecinătate între 
imobilul din Predeal, localitatea Pârâul Rece, str. Valea Râșnoavei, nr. 89, nr. top. 7514/8/1, 7514/8/3, 
7514/8/5, 7514/8/6 și proprietatea Statului Român, identificată prin nr. top. 7514/8/4; 
Comisia 2 a CLP – trimite proiectul spre reanalizare pana la semnarea vecinatatilor dintre orase. 
dl. Primar – si asta poate dura. 
dl. Secretar General – toate actele administrative s-au semnat de catre Predeal . Toata lumea a luat in 
considerare dispozitiile Legii nr.2/1968. 
Dl Secretar General – prezinta situatia care a pornit inca din anul 2010. Problema limitelor 
administrative intre localitati este grava. Se emit acte administrative. 
PCT. 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii procedurilor necesare în vederea vânzării 
imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 101255 Predeal, nr. cad. 
869/2, în suprafață de 106 mp; 
Comisiile 1,2 si 4 ale CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza: 10 voturi pentru, 2 voturi abtinere ( Isbasoiu Mihai si Cristea Razvan) 
PCT.26. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii procedurilor necesare în vederea vânzării 
imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 103070 Predeal, nr. cad. 
103070, în suprafață de 4662 mp și trecerea în domeniul privat al Orașului Predeal a imobilului teren 
în suprafață de 888 mp, înscris în CF 133808 Brașov, nr. top. 13412/1/a/1/1/2/2 și radierea sarcinii 
constând în dreptul de administrare operativă al OJT Brașov de sub B2, în vederea vânzării; 
Comisiile 1,2 si 4 ale CLP – aviz favorabil 
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dl. Albulet Gabriel – Este vorba despre parcarea de la Rozmarin. 
Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.27. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii procedurilor necesare în vederea vânzării 
imobilului teren aflat în domeniul privat al Orașului Predeal, înscris în CF 130105 Brașov, nr. top. 
13412/28, 13412/29/1/b, 13412/1/a/2/33/67, în suprafață de 432 mp; 
Comisiile 1,2 si 4 – ale CLP – aviz favorabil 
Este vorba despre dreapta vilei Briana – in spate la Cresa. 
dl. Pop Valentin – sa mergem in teren. 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot amendamentul dl. Pop Valentin  
Se voteaza in unanimitate. 
dl. Secretar General – cum suna amendamentul? 
dl. Pop Valentin – amanare pana mergem pe teren. 
dl. Secretar General – nu pot vota amanarea. Uitati-va la titulatura. 
dl. Albulet Gabriel – se poate vota proiectul cu amendamentul adus de dl. Pop Valentin. 
Cine este pentru? 
Se voteaza – 8 voturi pentru, 4 voturi abtinere ( Isbasoiu Mihai, Pop Valentin, Anastasescu Andrei, Cata 
Georgian) 
PCT.28. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului și numărului de burse școlare aferente 
anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar  de stat, la nivelul UAT Predeal; 
Comisia 3 a CLP –trimite spre reanalizare. 
PCT.29. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pe anul 2021, în 
vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.30. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere dintre 
Orașul Predeal și CMMF dr. Hârsescu F. Mădălina Cristina; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 

PCT.31. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de 

închiriere nr. 2727/04.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-na Grigoraș Natalia, 

pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 5, din Grigoraș Natalia 

în Crăciun Ana; 
Comisia 3 a CLP – aviz negativ 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza : 0 voturi pentru, 12 voturi impotriva 
PCT.32. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 
2725/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-nele Gherasim Profira și Gherasim Felicia, pentru 
locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 3, ap. 14, din Gherasim Profira și Gherasim Felicia 
în Gherasim Profira, în urma decesului d-nei Gherasim Felicia; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.33. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 
3895/20.04.2011, încheiat între Orașul Predeal și d-nul Agapie Teodor, pentru locuința situată în 
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Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 11, ap. 23, din Agapie Teodor în Agapie Ionel și scoaterea d-lui 
Agapie Teodor din contractul de închiriere; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Pop Valentin – este legal sa facem acest transfer de contract? 
dl. Cristea Razvan – pot merge la ANL – sa fiu trecut in contractul cuiva si apoi sa cer titulatura. 
dl. Primar – retrag proiectul de pe ordinea de zi. 
PCT.34. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 
1408/02.02.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 11, din Andrei 
Vasile în Rotaru Cornelia, scoaterea din contract a d-lui Andrei Vasile în urma decesului și prelungirea 
contractului de închiriere; 
Comisia 3 a CLP – aviz negativ 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot. Dau cuvantul dl. Pintea Ovidiu. 
dl. Pintea Ovodiu – Consiliul Local a introdus-o pe d.na Rotaru in contractul dl. Andrei. In baza acelui 
drept locativ d-na Rotaru ne-a dat in judecata. Pe fond a pierdut. Suntem in apel. S-a suspendat procesul 
pana revine in Consiliul Local pentru solutionare amiabila. Hotararea nu este definitiva. 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
Se voteaza: 7 voturi pentru,1 vot impotriva ( Ioana Ungureanu) , 4 voturi abtinere ( Cristea Razvan, 
Golaes Ionel, Constantin Daniela, Marcel Ungureanu). 
PCT.35. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea d-lui Damian Alexandru în funcția de administrator al 
SC Altitudinea 1040 Predeal SRL; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
Numirea ca administrator pe un an a d-lui Damian Alexandru cu conditia sa execute masurile Curtii de 
Conturi.  
dl. Albulet Gabriel – propun suspendarea discutiilor pentru punctele 35 si 36, pana la sosirea dl. 
Damian 
PCT.37.  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei 
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov pentru delegarea gestiunii 
serviciului de transport public local de personae prin curse regulate, in unitatea administrativ 
teritoriala a Orasului Predeal 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT. 38. PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuintele pentru 
tineri, destinate inchirieri (ANL ) , situate in Orasul Predeal, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. 
Comisia 1 si 3 – aviz favorabil 
A iesit din sala dl. Cata Georgian 
dl. Albulet Gabriel - Cine este pentru? 
Se voteaza cu 11 voturi pentru. 
PCT.39. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al 
aparatului de specialitate al Primarului Orasului Predeal. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza : 11 vouri pentru, d-na Ioana Ungureanu nu voteaza. 
PCT.40. PROIECT DE HOTARARE privind evacuarea dl. Mihalache Florentin Ionut din locuinta situata in 
Predeal, str. Alexandru Ioan Cuza nr.5. 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru?  
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Se voteaza : 11 voturi pentru, d-na Ioana Ungureanu nu voteaza. 
PCT.1. INFORMARE 1 

Se reiau discutiile pentru punctele 35 si 36 

PCT. 35  

Comisia 1 si 4 – aviz favorabil pentru un an. 

dl. Albulet Gabriel – avem nevoie de o firma care sa se ocupe de treburile curente ale Orasului. 

dl. Damian Alexandru – raportul Curtii de conturi este din 2015. S-a facut un regulament intern. 

Trebuie facut urgent acel consiliu de administratie. 

dl. Albulet Gabriel- daca trece proiectul de hotarare va trebui convocata urgent Adunarea 

Generala. 

Se dau explicatii pentru contractul juridic incheiat pentru actiunea in raspundere a 

administratorului. 

dl. Pop Valentin – revin la rugamintea din octombrie. Sa se faca o situatie cu toate procesele 

Orasului Predeal. 

dl. Pintea Ovidiu – pentru o sedinta urmatoare voi putea finaliza situatia. 

dl. Pop Valentin – eu as vrea ca aceasta societate sa se dezvolte un pic. Sa facem adunarea AGA 

sa vedem gandirea. Nu putem finanta la infinit. 

dl. Albulet Gabriel – sa ne gandim la o renumeratie. Ce pretentii aveti? 

dl. Damian Alexandru – pretentii mari. Ultima perioada s-a muncit mult. Cred ca un salariu 

echitabil ar fi al unui sef de serviciu din cadrul Primariei. 

La partea de parcari – zilnic am fost de la 6 dimineata pana la ora 24. Salariul trebuie sa fie pe 

masura responsabilitatilor. 

dl. Primar – mai aveti intrebari pentru Alex? 

dl. Pop Valentin – as mai avea dar m-a inchis. Societatea are datorii de 120.000 lei. S-au platit 2 

rate. 

dl. Albulet Gabriel – se propune 4000 lei net. Se supune la vot si se voteaza in unanimitate. 

PCT.36. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de 

închiriere pentru locația sediului SC Altitudinea 1040 Predeal SRL; 

Comisia 3 a CLP – aviz favorabil. 

dl. Albulet Gabriel – Cine este pentru?  

Se voteaza in unanimitate. 

Paraseste sala de sedinta dl. Pop Valentin si  dl. Anastasescu Andrei 

PCT.41. INFORMARE 

INFORMARE privind memoriul depus de RNP ROMSILVA Direcția Silvică Brașov, înregistrat 

la Primăria Predeal sub nr. 1379/26.01.2021, ce are ca obiect solicitarea de anulare parțială a 

unor hotărâri de consiliu local care aduc atingere terenului forestier aferent Cabanei Poliștoaca 

(Clăbucet), aflat în domeniul public al Statului Român; 

dl. Pintea Ovidiu – prezinta informarea. Ei vor numai curtea , adica terenul ingradit. Parcarile 

sunt in afara. 

dl. Isbasoiu Mihai – de ce trebuie sa stiu asta 

dl. Pintea Ovidiu – solicita anularea partial prin HCL. Incalcarea domeniului public al statului a 

fost nelegala si HCL-urile trebuie anulate partial 

dl. Isbasoiu Mihai – in acest caz ce se va intampla 

dl. Pintea Ovidiu – trebuie gasita o solutie juridica. 

dl. Isbasoiu Mihai – banuiesc ca ei stiu ceva. Au si ei juristi. 
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dl. Pintea Ovidiu – trebuie sa gasim o solutie tehnica si sa supunem la vot anularea hotararilor in 

cazul in care se poate. 

dl. Cristea Razvan – faptul ca iau la cunostinta nu ma face sa raspund. 

PCT.42 INFORMARE 

INFORMARE privind rapoartele de follow-up încheiate de Curtea de Conturi – Camera de 

Conturi Brașov la SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, privind modul de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse prin decizia nr. 7/10.03.2015 și decizia nr. 2/14.01.2019; 

dl. Pintea Ovidiu – aveti concluziile in material. 

dl. Isbasoiu Mihai – trebuie sa facem ceva cu aceasta societate, sa o facem sa functioneze cumva 

si independent de bugetul local. 

PCT.43. INFORMARE 

INFORMARE cu privire la justificarea necesității prelungirii contractului de execuție și reluării 

execuției lucrărilor pentru rest de efectuat la lot 1 – rest de executat Centru de Agrement și SPA 

Predeal – lucrări clădire, fațade, terase, instalații, pereți escaladă, amenajări exterioare, în cadrul 

proiectului ”Centru de Agrement și SPA”; 

dl. Albulet Gabriel – putem sa prelungim contractul actualului constructor? 

dl. Pintea Ovidiu – prezinta stadiul contractului – a fost incheiat din octombrie cu sistare pe 

perioada de iarna. S-a castigat prin licitatie. 

Avem contract de executat- in 2020 nu am avut consiliu si am functionat pe bugetul din 2019.  

Sursele de finantare erau cele doua imprumuturi la acea vreme dupa ce am intrebat toate 

institutiile statului. 

Institutiile statului nu raspund la obiect. 

Am avut acea aprobare pe buget. Decat sa intram in litigiu cu constructorul am preferat sa 

continuam. 

Constructorul s-a comportat ireprosabil. Va dau un exemplu – a inlocuit toata instalatia de la 

subsol. 

d-na Ioana Ungureanu – a fost tras la raspundere cineva? 

dl. Pintea Ovidiu – nu 

Noi nu am platit extraproiect. 

Cine a semnat preluarea lucrarii 

dl. Pintea Ovidiu – o comisie. 

Ne-am trezit in august ca expira contractul. Nu am stiut ca  investirea se face in noiembrie. 

Am sistat lucrarile cu 10 zile inainte de incetarea contractului. 

d-na Ungureanu Ioana – a semnat Anita o trecere a unei sume dintr-un cont in altul? I s-a atras 

atentia dl. Flesieru. Ori duce contractul la final ori da sumele inapoi. De ce nu e tras nimeni la 

raspundere? De ce sa suporte orasul? 

dl. Primar – noi nu mai avem parteneriat cu fondurile europene. Conform conventiei nu mai 

avem voie sa folosim banii aceia. 

Am facut adrese peste tot. Asteptam raspunsurile. Am fost la Minister. Cu acei bani am termina 

SPA. 

PCT.44. INFORMARE 

INFORMARE privind proiectul ”Accesibilitate în zona turistică Clăbucet-Cioplea-Predeal”; 

-nu s-a mai facut a treia parcare supraterana 

dl. Pintea Ovidiu – obiectivul era numarul de parcari  

dl. Cata Georgian – aia nu este pista de biciclete 

dl. Pintea Ovidiu – numarul total de parcari sunt. 
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dl. Bercea Bogdan – as vrea sa adaugati in procesul verbal la punctele 5-11. Consiliul Local a 

votat cu mentiunea ca sumele au fost deja cheltuite , luand act de cuantumul executiei. Ca luam 

la cunostinta acest lucru. 

dl. Albulet Gabriel – declar sedinta inchisa. 
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