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Proces verbal 
Incheiat azi 05.11.2021 

In sedinta extraordinara  a Consiliului Local Predeal 
 
Prezenti: Anastasescu Andrei, Pop Valentin, Cata Georgian, Bercea Bogdan, Albulet Gabriel, 
Ungureanu Ioana, Constantin Daniela, Mateescu Marius, Isbasoiu Mihai, Golaes Ionel, 
Ungureanu Marcel. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.125/22.10.2021. 
dl. Secretar declara sedinta deschisa. Rog propuneri pentru presedinte. 
PCT.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al 
Orașului Predeal din luna noiembrie 2021; 
Comisia 4 a CLP – aviz favorabil 
Este votat cu unanimitate de voturi dl. Ungureanu Marcel 
PCT.2. 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 2 si 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Secretar  - da explicatii pe anexa de la pct.2 de pe ordinea de zi. Dosar 4998/62/2019 - 
Recurs Ionescu + cerere de suspendare, Recurs dosar 29149/197/2017. 
dl. Primar – am facut aceasta sedinta de indata pentru proiectele pe care le depunem la Anghel 
Saligny. Proiectele pot fi de apa canal, drumuri si poduri. 
dl. Pop Valentin – sa specificam daca exista vreo problema daca schimbam avocatul din apel. 
dl. Pintea Ovidiu – oferta de servicii a fost dubla fata de avocatul prezent angajat sa ne 
reprezinte. Pe fond am incercat sa pastram avocatul. In cazul de fata oferta a fost de 30.000 
fata de fostul avocat care a castigat in celalalt dosar dar a pierdut pe fondul cauzei in prezentul 
dosar. Incercam cu 12.000 sa facem si recursul si cererea de suspendare. Mandatul fostului 
avocat a fost pe fondul cauzei. Se practica ducerea dosarului pana la final dar in cazul de fata s-a 
ales oferta cea mai mica. 
dl. Marcel Ungureanu – haideti sa trecem la vot. Cine este pentru? Se voteaza in unanimitate. 
PCT.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare rețea canalizare strada 
Eroilor 2 și strada Liviu  Rebreanu, Oraș Predeal, Județul Brașov”, conform prevederilor art. 6 
alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 
Comisia 1 si 2  a CLP – aviz favorabil 
dl. Pop Valentin – avem voie sa asfaltam pe L. Rebreanu si Eroilor 2 cand el este pe PNDL II 
dl. Primar – da explicatii. As vrea sa prindem si asfaltare sa schimbam denumirea proiectului de 
hotarare. 
dl. Isbasoiu Mihai a iesit din sala de sedinta. 
PCT.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Reparație capitală strada Nicolae Bălcescu, Oraș 
Predeal, Județul Brașov”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții Anghel Saligny; 
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Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Isbasoiu Mihai revine in sala de sedinta. 
dl. Ungureanu Marcel – Cine este pentru? Se voteaza in unanimitate. 
PCT.5.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Prahova ce  face legătura între DN1 și 
strada Alexandru Ioan Cuza,  Oraș Predeal”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
PCT.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Pod ce face  legătura între DN1 și  strada Teleferic și 
traversează pârâul Poliștoaca la Predeal”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – Supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
PCT.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi cartierul Tineretului, Oraș Predeal, 
Județul Brașov ”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național 
de Investiții Anghel Saligny; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
PCT.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Realizare rețea canalizare și  stație  de epurare 

Timișul  de Sus, Oraș Predeal, Județul Brașov ”, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 

Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
PCT.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții „Realizare canalizare în Timișul de Jos și renovare 

sursa de apă Lamba-Timișul de Jos, Oraș Predeal, Județul Brașov”, conform prevederilor art. 6 

alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny; 

Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 

dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
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PCT.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 165 din 
28.09.2021 pentru aprobarea ajustării prețului contractului de achiziție publică de lucrări, 
conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Reabilitare, 
refuncționalizare și consolidare Școala Veche Predeal”, proiect finanțat prin PNDL; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
PCT.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea HCL nr. 164 din 
28.09.2021 pentru  aprobarea ajustării prețului contractelor de achiziție publică, conform 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investiții “Modernizare străzi - Orașul 
Predeal – etapa II”, proiect finanțat prin PNDL; 
Comisia 1 si 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Ungureanu Marcel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in 
unanimitate. 
Se revine la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
dl. Ungureanu Marcel – dau citire din nou proiectului de hotarare – va ramane exact cum a fost 
mentionat pe ordinea de zi. 
Supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? Se voteaza in unanimitate. 

Se declara sedinta inchisa. 

 

 

 
  

      PRESEDINTE                  SECRETAR GENERAL 

    UNGUREANU MARCEL                                PINTEA OVIDIU  
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