
Proces verbal  
Incheiat azi 22.01.2021 

In sedinta extraordinara de indata a  
Consiliului Local Predeal 

 
 
Prezenti: Constantin Daniela, Ungureanu Ioana, Bercea Bogdan Stefan, Alulet Gabriel, Golaes Ionel, 
Ungureanu Marcel, Cristea Razvan, Mateescu Marius 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.15/22.01.2021. 
 Secretarul General da explicatii pe proiectele de hotarare supuse spre aprobare in Consiliul 
Local. 
 Secretarul General  solicita sa se faca propuneri pentru presedintele de sedinta pe luna Ianuarie 
2021. 
dl. Golaes Ionel propune presedinte pe d-na Ioana Ungureanu. 
dl. Ungureanu Marcel propune pe dl. Burcea Bogdan Stefan  
Se supune la vot prima varianata. Se voteaza cu 1 vot pentru si 7 voturi  impotriva 
Se supune la vot a doua varianta.  Se voteaza cu 7 voturi pentru si 1 vot abtinere. 
Presedinte de sedinta va fi dl. Bercea Bogdan Stefan. 
PCT.2 de pe ordinea de zi 
Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului inscris in CF 101406 Predeal cadastru 101406, in 
trei loturi. 
dl. Bercea Bogdan  Stefan – da citire proiectului de hotarare 
dl. Secretar General – avem CF si propunerea de dezmembrare efectuata de Boariu Lucian. 
Comisia II a CLP – aviz negativ 
Comisia VI a CLP – aviz favorabil 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
dl. Bercea Bogdan Stefan  - cine este pentru? 
Se voteaza 7 voturi pentru, 1 vot abtinere (Cristea Razvan) 
PCT. 3 de pe ordinea de zi 
Proiect de hotarare privind acordul UAT Predeal pentru grevarea si ipotecarea imobilului Cabana Susai 
edificat pe terenul concesionat in suprafata fr 19.939 mp. 
Comisia I a CLP – aviz favorabil 
Comisia VI a CLP – aviz negativ 
Se supune la vot proiectul de hotarare. 
dl. Bercea Bogdan Stefan – cine este pentru? 
Se voteaza cu 7 voturi pentru si un vot abtinere (Cristea Razvan. 
dl. Bercea Stefan – declara sedinta inchisa 
 
 PRESEDINTE       SECRETAR GENERAL 
      BERCEA BOGDAN STEFAN                OVIDIU GABRIEL PINTEA 


