
 
 

Proces verbal  
Incheiat azi 11.08.2022 

In sedinta extraordinara  a 
Consiliului Local Predeal 

 
 
Prezenti: Albulet Gabriel, Anastasescu Andrei, Bercea Bogdan, Cata Georgian, Daniela 
Constantin, Isbasoiu Mihai, Mateescu Marius, Pop Valentin,  Tutui Gerge, Ungureanu Ioana, 
Blodan Adrian, 
 
Sedinta a fost convocata prin DP nr.181/02.08.2022 
PCT.1. Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al 
Orasului Predeal pentru luna august 2022. 
Este ales presdinte de sedinta dl. Pop Valentin cu 10 voturi pentr si un vot abtinere. 
Pe ordinea de zi sunt 13 puncte.  
dl. Presedinte da citre propunerilor suplimentare a ordinii de zi , punctele 14, 15, 16. 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi si cele trei suplimetari. 
Se voteaza in unanimitate (11 voturi pentru) 
dl. Primar- retrage de pe ordinea de zi punctele 9 si 12 
dl. Anastasescu Andrei iese din sala. 
PCT.2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Predeal 
pentru anul 2022 
Comisia 1 a CLP –aviz favorabil 
Se aproba in unanimitate – 10 voturi pentru 
PCT.13. devine Punctul 11.  
Proiect de Hotarare privind aprobarea modificarii titularului de contract de inchiriere 
nr.2808/04.03.2008, incheiat intre Orasul Predeal si Nita Elena, pentru locuinta situate in 
Predeal, str. Poiana Narciselor bl.6, ap.1, din Nita Elena in Rusu Viorica si scoaterea din 
contract a d-nei Nita Elena , in urma decesului acesteia. 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
Se voteaza in unanimitate . (10 pentru) 
PCT.3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la programul privind cresterea 
eficientei energetic a infrastructurii de iluminat public, acordul privind sustinerea contributiei 
financiare proprii si aprobarea devizului general pntru investitia “ Cresterea eficientei 
energetic a infrastructurii de iluminat public in Orasul Predeal, Judetul Brasov” 
Comisiile 1 si 2 ale CLP – aviz favorabil 
Se voteaza in unanimitae  (10 pentru) 
PCT.4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli afferent 
perioadei 01 aprilie -09 aprilie 2022, privind administrarea fondului forestier proprietatea 
Orasului Predeal de catre Ocolul Silvic al Orasului Tasnov RA. 
Comisia 1 a CLP –aviz favorabil 
Se voteaza in unanimitate. (10 voturi pentru). 



PCT.5. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului sumelor reprezentand fondul de 
conservare si regenerare a padurilor, fondul de accesibilizare a fondului  forestier  si a 
fondului de conservare  si regenerare a  padurilor , conform Ordinului Ministerului Mediului , 
apelor si Padurilor nr. 1123/21.07.2015 de la Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA catre Orasul 
Predeal si Directia Silvica Brasov 0 Ocolul Silvic Brasov 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
Se voteaza in unanimitate (10 pentru) 
PCT.6. Proiect de hotarare privind aprobarea platii Sistemului de Management al parcarilor 
Free-Flow in zona de agreement Clabucet. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
Se supune la vot 
Se voteaza: 7 voturi pentru, 3 voturi abtinere (Pop Valentin, Cata Georgian si Isbasoiu Mihai) 
PCT.7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractelor de asistenta juridical in 
vederea introducerii unor actiuni noi pe rolul intantelor de judecata si a asiguraraii in 
dosarele pendinte la instantele competente. 
Comisiile 1 si 4 aviz favorabil 
Suplimentare anexa cu 2 procese 
Se supune la vot. 
Se voteaza cu 10 votur pentru. 
PCT.8. Proiect de hotarare rivind aprobarea desemnarii unui reprezentant al Consiliului Local 
Predeal si a unui membru supleant pentru a face din Comisia  de evaluare a probei de interviu 
in cadrul concursului de directori si directrori adjuncti , sesiunea iunie – octombrie 2022 
Propuneri : dl. Mateescu Marius, supleant dl. Bercea Bogdan. 
Comisia 3 a CLP –aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel paraseste sala de sedinta. 
Se voteaza- 8 voturi pentru, 1 vot abtinere (Mateescu Marius) 
Vot pentru supleant. 8 pentru un vot abtinere (Bercea Bogdan) 
PCT.10 devine punctul 9 
Proiect de hotarare privind aprobarea introducerii minorului Atanasoae Sebastian Rares ca 
membru in contractul de inchiriere nr. 3927/08.04.2009, pentru locuinta situate in Predeal, 
Soseaua Timisului de Jos, nr.23. 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
Se supune la vot : 8 voturi pentru, un vot abtinere (Isbasoiu Mihai) 
PCT.11 devine punctul 10 
Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii numelui titularului contractului de inchiriere 
nr. 19538/07.12.2017, pentru locuinta situate in Predeal, Str. Poiana Narciselor , bl.12, ap.5, 
din Maxim Roxana Florentina in Dumitru Roxana Florentina si introducerea d-lui Dumitru 
Petre ca membru in contractul de inchiriere. 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
Se supune la vot. 
Se voteza cu 9 voturi pentu 
PCT. 14 devine punctul 12. 
Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei in vederea obtinerii aprobarilor pentru 
scoaterea definitiva/ocuparea temporara a terenului din zona Vanatorul cu destinatia de 



drum public pentru amenajarea acestuia in vederea deschiderii circulatiei publice si 
extinderea retelelor de utilitati publice. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
Se voteaz cu 9 voturi pentru 
PCT.15 devine punctul 13 
Proiect de hotarare privind constituirea  unui drept de superficie asupra terenului situate in 
Predeal, b-du Mihail Saulescu nr.91, identificat cu nr. cad.100219 CF nr. 100219, in suprafata 
de 3000 mp., in favoarea Academia de Studii Economice Bucuresti. 
Comisia 2 – retrimis la reanalizare conf. art. 139 pct.12. 
Comunicare adresa raspuns catre ASE prin care sa se solicita termen precise de executare a 
obligatiei de construire a podului, sa se intocmeasca proiectul de construire a podului petru a se 
putea pune la dispozitie folosinta terenului necesar construirii.  
Se voteaza cu 9 voturi pentru. 
PCT. 16. Devine punctul 14. 
Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii a 6(sase)statii de reincarcare repartizate 
automat pentru realizarea proiectului “Extinderea infrastructurii TIC in Orasul Predeal, 
Judetul Brasov” prin “ Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10 – Fondul 
local, I.1 – Mobilitate urbana durabila – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – ITS/alte infrastructure TIC ( sisteme inteligente de management urban/local) 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
Se aproba in unanimitate (9 voturi pentru) 
Se declara sedinta inchisa. 
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