
 

Proces verbal  

Incheiat azi 12.05.2022 

In sedinta extraordinara a  

Consiliului Local Predeal 

 

 

Prezenti: Ioana Ungureanu, Constantin Daniela, Boldan Adrian, Cata Georgian, Anastasescu 

Andrei, Golaes Ionel, Tutui George, Albulet Gabriel, Mateescu Marius, Isbasoiu Mihai,  

 

 

 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.127/10.05.2022. 

dl. Secretar General – pentru PCT.1. . PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea privind 

alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Orașului Predeal pentru luna mai 

2022; 

Rog vot pe presedinte. Propunerea este d-na Constantin Daniela. Se voteaza in unanimitate. 

d-na Constantin Daniela – sedinta contine 7 puncte pe ordinea de zi. 

dl. Mateescu Marius – banuiesc ca stiti despre ce este vorba?. Este vorba despre proiectele pe 

PNRR Componenta C10 

dl. Primar – da explicatii pe proiecte. Este vorba despăre Casa de Cultura, Monitorizare pe oras – 

camera de luat vederi, banci inteligente.  

PCT.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT  PREDEAL în 

parteneriatul cu Municipiului Braşov în calitate de lider de parteneriat și UAT-uri din 

Zona Metropolitană Brașov în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – 

Mobilitate urbană durabilă (Sub-investițiile I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate 

transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.2 - Asigurarea infrastructurii 

pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local) și investiția I.4. Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană, precum și a Acordului de parteneriat  

încheiat  cu unități administrativ teritoriale din Zona Metropolitană Brașov; 

dl. Primar – da explicatii pe proiectul de hotarare 

Comisia 1 si 4 a CLP – avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – supun la vot proiectul de hotarare.  

Se voteaza in unanimitate. (10 voturi pentru) 

PCT.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea participării UAT PREDEAL în 

cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană 

durabilă, Sub-investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 

(achiziția de vehicule nepoluante şi aprobarea proiectului ”ACHIZIŢIE DE MIJLOACE 

DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE NEPOLUANTE – ÎN ZONA 

METROPOLITANĂ BRAȘOV”; 

Comisia 1 si 4 a CLP – avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – supun la vot proiectul de hotarare. 

Se voteaza in unanimitate . 

PCT.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participării UAT  PREDEAL în 

cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană 
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durabilă, Sub-investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și de planificare urbană și aprobarea proiectului ”REALIZARE 

PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONEI METROPOLITANE BRAȘOV”; 

Comisia 1 si 4 a CLP- avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 

Se voteaza in unanimitate. 

PCT.5. . PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului actului adițional nr. 5 

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 

1/2018, încheiat de AMDDTPBv cu operatorul de transport regional RATBV SA; 

Comisia 1 si 4 a CLP – avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 

Se voteaza cu 8 voturi pentru si 2 voturi abtinere ( Anastasescu Andrei si Cata Georgian) 

PCT.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării procedurilor legale 

pentru realizarea proiectului ”Eficientizare energetică clădire Casa de Cultură Oraș 

Predeal, Județul Brașov” prin ”Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta 

C10 – Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți 

serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale”; 

Comisia 1 si 4 a CLP – avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – Cine este pentru? 

Se voteaza in unanimitate 

PCT.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării procedurilor legale 

pentru realizarea proiectului ”Extinderea infrastructurii TIC în Orașul Predeal, Județul 

Brașov” prin ”Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C10 – Fondul 

Local, I.1 – Mobilitate urbană durabilă  - I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local)”; 

Comisia 1 si 4 a CLP – avize favorabile 

d-na Constantin Daniela – Cine este pentru: 

Se voteaza in unanimitate. 

d-na Constantin Daniela – declar sedinta inchisa. 

  

PRESEDINTE                                                  SECRETAR GENERAL     

CONSTANTIN DANIELA                   OVIDIU GABRIEL PINTEA 
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