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Proces verbal 
Incheiat azi 28.09.2021 

In sedinta extraordinara  a Consiliului Local Predeal 
 

 
Prezenti: Constantin Daniela, Ungureanu Ioana, Bercea Bogdan, Cristea Razvan, Ungureanu Marcel, 
Mateescu Marius, Anastasescu Andrei, Albulet Gabriel 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.108/23.09.2021. 
 Dl. Secretar General UAT – declar sedinta deschisa. Rog sa faceti propuneri pentru presedintele 
de sedinta. 
PCT.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Predeal 
pentru luna septembrie 2021 
 Este votat presedinte de sedinta dl. Marius Mateescu cu unanimitate de voturi. 
dl. Mateescu Marius – propun suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte de hotarare. 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru 
anul 2021. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Bercea Bogdan – trebuie modificata anexa 1. S-au luat niste bani de la vaccin si trebuie dati inapoi, 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea dispoziției primarului nr. 105/21.09.2021 având ca 
obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2021; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui contract de servicii de consultanță 
în gestiunea financiară în vederea evaluării resurselor financiare, precum și identificarea surselor de 
capital de la bănci comerciale în scopul finalizării obiectivului de investiții ”Centru de agrement și SPA 
Predeal”;  
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Marius Mateescu prezinta proiectul de hotarare.  
Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 8.000.000 lei 
pentru finalizarea obiectivului de investiții ”Centru de agrement și SPA Predeal”; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Anastasescu Andrei – au fost efectuate alte demersuri pentru a obtine bani? 
dl. Mateescu Marius – au fost depuse acte si la CNI 
Cine este pentru? 
Se voteaza : 7 voturi pentru, 1 vot abtinere ( Anastasescu Andrei) 
PCT.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în plată de către SC Edificia Serv SRL către 
Orașul Predeal a terenului în suprafață de 750 mp, situat în Predeal, înscris în CF 101409 Predeal, în 
valoare de 224.457 lei, pentru stingerea creanței pe care Orașul Predeal o are asupra SC Edificia Serv 
SRL; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil cu amendament. Introducerea unui articol. Se da citire procesului verbal 
din comisia de specialitate. 
Se amana discutia pe proiect pana la venirea d-nei Leca Ioana. 
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Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
PCT.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea continuării lucrărilor pentru restul rămas de executat 
din cadrul proiectului ”Centru de agrement și SPA Predeal”; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii contractelor de asistență juridică în 
vederea introducerii unor acțiuni noi pe rolul instanțelor de judecată și a asigurării reprezentării în 
dosarele pendinte la instanțele competente; 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT. 9. de pe ordinea de zi este retras de initiator 
PCT.10. de pe ordinea de zi este retras de initiator 
PCT.11. de pe ordinea de zi este retras de initiator 
PCT.12. de pe ordinea de zi este retras de initiator 
PCT.13. de pe ordinea de zi este retras de initiator 
PCT.14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal 
pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ”Mihail Saulescu ” Predeal; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – comisia propusa este formata din dl. Albulet Gabriel, dl. Anastasescu Andrei, 
dl.Cristea Razvan, si din partea Primariei va fi doamna Leca Ioana – numita prin dispozitia primarului. 
Cine este pentru ? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind introducerea d-lui Costea Nicolae Marian ca membru în 
contractul de închiriere nr. 2721/04.03.2008, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, 
bl. 6, ap. 8; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil cu amendamentul de a nu prelua contractul de inchiriere. 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
Se reia punctul 6 de pe ordinea de zi 
d-na Leca – confirma ca este corect asa cum a fost redactat  
Se supune la vot proiectul de hotarare 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.16. 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 
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 – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza cu 7 voturi pentru, si un vot abtinere ( Cristea Razvan) 
PCT.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 
2726/03.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-nul Cristea Victor, pentru locuința situată în 
Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 1, ap. 7, din Cristea Victor în Cristea Tatiana, în urma decesului 
titularului de contract; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
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PCT.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei 1din HCL 88/28.05.2021, privind acordarea 
unor facilități anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de călători, 
utilizate de către RATBV SA, pe raza teritorial-administrativă a Orașului Predeal; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PUNCTELE SUPLIMENTARE 
PCT.19. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, a obiectivului de investitii “ Centru de Agrement si SPA 
Predeal – lucrari cladiri, fatade, terase, instalatii, pereti escalada, amenajari exterioare” 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, a obiectivului de investitii “Centru de agrement si SPA 
Predeal – lucrari piscine, saune, instalatii tehnologice” 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.21. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, a obiectivului de investitii “ Modernizare strazi- orasul 
Predeal – etapa II”, proiect finantare prin PNDL 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.22. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, a obiectivului de investitii “ Reabilitare, refunctionalizare 
si consolidare Scoala Veche Predeal”, proiect prin PNDL 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.23. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica, 
conform Ordonantei Guvernului nr.15/2021, a obiectivului de investitii “ Servicii de intocmire 
documentatie tehnico-economica faza PT, verificarea proiectului de catre verificatori atestati, 
asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul exectiei lucrarilor si executia lucrarilor pentru 
realizarea obiectivului de investitii “ Consolidare si reabilitare pasaj peste calea ferata, strada 
Libertatii, oras Predeal , judetul Brasov”. 
Comisia 1 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Mateescu Marius – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
dl. Mateescu Marius da spre informare  Consiliului Local cererea Asociatiei de proprietari a bl. 12. 
dl. Mateescu Marius – Declar sedinta inchisa. 
 

     PRESEDINTE                  SECRETAR GENERAL 

MATEESCU MARIUS                                 PINTEA OVIDIU  
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