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Proces verbal  
Incheiat azi 22.12.2021 
In sedinta ordinara  a  

Consiliului Local Predeal 
 
 
Prezenti: Anastasescu Andrei, Pop Valentin, Cata Georgian, Bercea Bogdan, Albulet Gabriel, Ungureanu 
Ioana, Ungureanu Marcel, Tutui George, Isbasoiu Mihai, Constantin Daniela, Mateescu Marius, Golaes 
Ionel. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.156/15.12.2021 
 Dl. Secretar General UAT  declara sedinta deschisa si solicita propuneri pentru alegerea 
presedintelui de sedinta. 
PCT. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Predeal 
pentru luna decembrie 2021; 
 Este propus dl. Albulet Gabriel 
 Este votat cu unanimitate de voturi dl. Albulet Gabriel. 
dl. Gabriel Albulet – bine ati venit la sedinta Consiliului Local din data de 22.12.2021. Avem suplimentare 
pe ordinea de zi cu 10 proiecte de hotarare cine este pentru? 
Se voteaza - 9 voturi pentru, 1 vot impotriva (Cata Georgian ) si 2 voturi abtinere (Pop Valentin si 
Anastasescu Andrei) 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot ordinea de zi cu suplimentarea aprobata 
Se voteaza - 11 voturi pentru, 1 vot impotriva (Cata Georgian) 
dl. Gabriel Albulet – Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de 31.08.2021 
Se voteaza – 9 voturi pentru, 3 voturi abtinere (Pop Valentin, Anastasescu Andrei, Cata Georgian) 
dl. Gabriel Albulet – Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de 28.09.2021 
Se voteaza – 9 voturi pentru, 3 voturi abtinere ( Pop Valentin, Anastasescu Andrei, Cata Georgian)   
dl. Gabriel Albulet – Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de 29.10.2021 
dl. Pop Valentin – la punctul 3 – se reformuleaza punctul 14 din anexa. Vom angaja un avocat pentru 
consiliere juridica in vederea clarificarii situatiei SC TELEFERIC 
dl. Ovidiu Pintea – hotararea a fost redactata conform amendamentului din comisia de specialitate. 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot procesul verbal 
Se voteaza – 9 voturi pentru, 3 voturi abtinere ( Pop Valentin, Anastasescu Andrei, Cata Georgian)   
dl. Gabriel Albulet – se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de 05.11.2021 
Se voteaza in unanimitate 
dl. Gabriel Albulet – Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de  26.11.2021 
Se voteaza cu 11 voturi pentru si un vot abtinere (__________)  
dl. Gabriel Albulet – as invita in sedinta pe d-na de la Raja si apoi sa discutam problemele cu ATV-urile si 
cu rulotele. 

- Se prezinta proiectul de jotarare nr. 6 de pe ordinea de zi 
d-na Budeci Maria – ia cuvantul si prezinta situatia privind strategia tarifara pentru perioada 2021-2029 
si motivul solicitarii de modificare a preturilor din strategie. 

- Stiu ca Raja este un subiect sensibil. Am venit in fata dumneavoastra pentru a prezenta motivele 
revizuirii strategiei de tarifare. 

- Prezinta investitiile pe care le realizeaza in orasul Predeal 
- Fara acea strategie tarifara nu se pot realiza proiectele incepute 

http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
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- Este obilgatorie hotararea privind strategia tarifara 
- Aceasta strategie tarifara din 2015 a fost depusa la toate proiectele europene 
- S-a cerut revizuirea strategiei 
- Fara aceasta revizuire nu se pot continua proiectele si nu vor fi rambursate sumele pentru 

proiectele incepute. 
- Va stau la dispozitie pentru orice intrebare legata de proiecte. 
Dl. Marius Mateescu – stiti modul de implementare in Orasul Predeal? Sa se remedieze de indata 
aceste probleme. Au loc discutii in contradictoriu privind lucrarile pe care le realizeaza Raja in 
Predeal. 
d-na Budeci Maria – a face un proiect nu este usor. Fara disconfort nu se poate realiza nimic. 
dl. Pop Valentin – va rog sa discutam constructiv. Referitor la dezastrul de acum 10 ani – nu este 
adevarat.la Statia de epurare SC Raja nu are nici un aport. La lucrarile facute pe ordonanta 7, SC 
RAJA nu are nici un aport. Eu  nu vad care sunt aceste imbunatatiri. 
d-na Budeci Maria – cand ma refer la un dezastru nu ma refer la un dezastru ecologic sau de mediu. 
Daca Orasul Predeal nu ar fi operator regional nu ar fi accesat aceste fonduri pentru proiecte. 
dl. Pop Valentin – nici inainte nu am ramas fara apa. 
d-na Budeci – se poate ajunge ca si in cazul Azuga sa ramana fara apa. 
dl. Golaes Ionel – sa ne spuna d-na director cand se pot remedia strazile distruse. 
dl. Marius Mateescu ni s-a spus ca la 1 septembrie incepe asfaltarea. Nici azi nu au inceput.  
dl. Pop Valentin – este vorba de deversari facturate. Este vorba de deversare in Prahova. 
d-na Budeci – va rog sa imi faceti o adresa sa o trimiteti pe email  cu toate problemele pe care le-ati 
sesizat. 
Au loc discutii cu privire la utilitatile publice privind cresterea preturilor. 
dl. Gabriel Albulet – alte intrebari? 
dl. Mihai Isbasoiu – pe str. Unirii avem o canalizare veche si una noua. Raja in loc sa se lege la cea 
noua s-a legat la cea veche care trece pe sub proprietati  si se revarsa in Prahova.  
Andrei Postolache – canalizarea trece prin curti 
dl. Marius Mateescu – nu trece pe proprietati, este pe domenul public. 
dl. Gabriel Albulet – va multumesc pentru prezenta. 
dl. Marius Mateescu – sa stiti ca vom vota dar nu ne-ati convins cu nimic. 
dl. Gabriel Albulet –as vrea sa continuam dicutiile cu ATV-urile. Avem un proiect pe ordinea de zi la 
suplimentare. Se da citire proiectului de hotarare. Se propune modificarea termenului din 
28.02.2022 in 31.03.2022. 
dl. Pop Valentin – avem acelasi discutii. Ati zis ca v-ati intalnit cu ei si de fapt nu ati rezolvat nimic. 
dl. Marius Mateescu – nu sunt obligat ca-i caut traseu. 
Au loc discutii cu detinatorii de ATV-uri. Li s-a prezentat hotararea ce urmeaza a fi supusa aprobarii. 
dl. Gabriel Albulet – sa discutam si suplimentarea privind aprobarea inchirierii de teren pentru 
amplasarea de chioscuri si rulote pentru vanzarea de caciulite si fast food. 
dl. Primar – avem mai multe cereri care vor la partie, nu vreau sa spun presiuni. Eu sunt initiatorul 
proiectului de hotarare. Avem agenti economici in zona, care au investit in zona si nu trebuie sa ii 
afectam. Mai mult aceste rulote au lasat mizerie. Acum inteleg situatia la restaurant nu se mai poate 
intra decat cu certificat verde. Trebuie sa oferim turistilor si posibilitatea de a-si lua un sandvich sau 
saorma. 
dl. Pop Valentin – eu vreau sa plateasca cat ocupa. Sau sa se stabileasca exact cat trebuie sa ocupe. 
dl. Coclea Robert. Eu am inchiriat de la CFR. Vreau acord de functionare. 
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dl. Primar – la ora asta vrem o hotarare care interzice astfel de activitati. Stiti ca masutele sunt pe 
terenul orasului? 
PCT.2. PROIECT DE HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.155/14.12.2021, avand ca obiect 
modificarea bugetului local al Orasului Predeal pentru anul 2021. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – Supun la vot – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.3. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea contului de executie al bugetului Orasului 
Predeal afferent trimestrului III al anului 2021 
dl. Gabriel Albulet - Supun la vot – Cine este pentru?  
Se voteaza – 9 voturi pentru, 3 voturi abtinere ( Pop Valentin , Anastasescu Andrei, Cata Georgian) 
PCT.4. PROIECT DE HOTARARE privind Modificarea si completarea HCL nr. 164/28.09.2021 si 
186/05.11.2021 pentru aprobarea ajustarii preturilor contractelor de achizitie publica, conform 
OG nr.15/2021 , a obiectivului de investitii “ Modernizare strazi – Orasul Predeal – etapa II proiect 
finantat prin PNDL. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil  
dl. Gabriel Albulet – Supun la vot – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de aplicare a taxei de curatenie 
primavara /toamna. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – Supun la vot – Cine este pentru?  
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii HCL nr.208/11.11.2015 privind 
strategia tarifara pentru perioada 2021-2029, practicat de operatorul regional SC RAJA SA. 
Comisia 1 a CLP – aviz negativ 
dl. Gabriel Albulet – obiectii? 
dl. Marius Mateescu – se ieftineste cu 20 de bani. 
dl. Pop Valentin – ne puteti spune care este pretul final in 2025. Ajungem la 15 lei mc in 2025. Raja 
ne cam ameninta. 
dl. Primar – SC Raja ne cam ameninta ca Consiliul Local a pus la dispozitie terenuri din fond forestier, 
Casa Regala, proprietati private. 
dl. Pop Valentin – ei au strategia , daca nu o votam ce se intampla? 
dl. Primar – afectam intreg proiectul pe fonduri europene 
dl. Pop Valentin – Ce noi avem drept de veto? Daca aveam drept de veto se punea problema 
discutiei altfel. 
dl. Pop Valentin – nu stiu Gabi cum accepti ca acum 10 ani a fost un dezastru! 
dl. Primar – trebuie sa vedem si partea buna a proiectului se schimba niste conducte vechi si uzate. 
dl. Gabriel Albulet - Supun la vot punctul 6. Cine este pentru? 
Se voteaza – 8 voturi pentru, d-na Constantin Daniela nu participa la vot. 3 voturi abtinere ( Pop 
Valentin , Anastasescu Andrei, Cata Georgian) 
PCT.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actului additional nr.7 la contractul de delegare 
de gestiune a serviciului de salubritate nr.29/6604/18.04.2017, privind modificarea tarifelor de 
prestatie. 
Comisia 1 – aviz favorabil cu amendament. Timp de 3 luni de zile pana la rezolvarea pretului la 
Fineco diferenta sa fie sustinuta din redeventa. 
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dl. Mihai Isbasoiu? Si dupa 3 luni? 
dl. Pop Valentin – reluam discutiile 
dl. Primar – intram pe un teren  minat. Noi putem suporta aceste subventii cu diferente si la apa. 
Bugetul este foarte incarcat, stam rau de tot va fi foarte greu. 
dl. Pop Valentin – Mai este un amendament – cu subventionarea cu 50% din redeventa. 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot completarea proiectului de hotarare cu primul amendament. Cine 
este pentru? 
Se voteaza – 3 pentru si 9 abtineri 
dl. Gabriel Albulet – Supun la vot Completarea proiectului de hotarare cu al doilea amendament cu 
subventionarea cu 50%. Cine este pentru? 
Se voteaza – 9 voturi pentru, 3 voturi abtinere ( Pop Valentin , Anastasescu Andrei, Cata Georgian) 
PCT.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de administrare 
nr.3500/28.12.20218, asa cum a fost modificat prin actul aditional din 24.05.2019, incheiat cu 
Ocolul Silvic al Orasului Rasnov RA. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Marius Mateescu a iesit din sala 
Se voteaza cu 11 voturi pentru. 
PCT.9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului privind taxa speciala”salvamont, 
promovare si dezvoltare turistica, infrumusetare statiune. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil cu amendamentul sa ramana 3 lei si sa gasim o solutie de control a 
celor rai platnici. 
dl. Marius Mateescu revine in sala de sedinta. 
dl. Pop Valentin – votez taxa asta daca puneti mai multe flori in oras. 
dl. Primar – am cerut din ianuarie sa se faca controale fiscal. Apropo de florile puse la Sinaia am 
cerut trei oferte 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot completarea proiectului de hotarare cu amendamentul de la 
comisie. 
dl. Pop Valentin – suplimentam la 5 lei dar pentru flori sa se aloce 90.000 lei. Sunt niste chestiuni 
care trebuie sa fie aranjate. 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentul dl. Pop Valentin modificat. 
Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.10. PROIECT DE HOTARARE privind incheierea contractelor de asistenta/ reprezentare/ 
consultanta in vederea asigurarii reprezentarii juridice specializate in procesele pendinte la 
instantele de judecata si a introducerii unor actiuni noi pe rolul acestora. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil cu completare la partile contractante sa fie si Consiliul Local trecut. 
dl. Gabriel Albulet – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren ce apartine 
domeniului public al UAT Predeal, inscris in CF 100601 Predeal (b-dul, Libertatii), in 3 (trei) loturi si 
inscrierea acestora in cartea funciara. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Gabriel Albulet – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
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PCT.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezmembrari  imobilului teren ce apartine 
domeniului privat al UAT Predeal , inscris in CF 102039 Predeal(blocuri ANL), in trei loturi si 
inscrierea acestora in cartea funciara. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Gabriel Albulet – Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren ce apartine 
domeniului privat a UAT Predeal, inscris in CF 101716 Predeal (Romsilva), in 3 (trei) loturi si 
inscrierea acestora in cartea funciara. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Gabriel Albulet – Cine este pentru? 
Mihai Isbasoiu – si care sunt cele trei loturi? 
dl. Gabriel Albulet – Cantonul, parcarea si terenul care vine pana la coltul parcarii mele. 
dl. Pop Valentin – este fond forestier acolo? 
dl. Ovidiu Pintea – in ce avem noi  in CF este trecut regim cadastral. Dar facem aceasta 
dezmembrare pentru ca a fost o suprapunere cu fondul forestier. 
Pop Valentin nu ar trebui radiata suprapunerea? 
dl. Ovidiu Pintea – ne trebuie lotul. Ei ne-au dat in judecata sa anuleze tot. 
Romsilva a fost de acord – facem dezlipirea pentru a intra in legalitate. Noi am bagat un memoriu la 
Romsilva prin care ceream anularea a mai multor hotarari.  Cu aceasta solutie acceptata de ei care 
este in interiorul gardului Romsilva. 
Mihai Isbasoiu – aici mai sunt procese notate? 
dl. Ovidiu Pintea – da , sunt notate in CF  
dl. Gabriel Albulet – alte obiectii 
dl. Primar – facem chestile acestea pentru ca un primar in urma cu cativa ani a luat cu japca acest 
teren. Noi incercam sa indreptam lucrarile.  
dl. Gabriel Albulet – supun la vot punctul 13. Cine este pentru? 
Se voteaza – 8 voturi pentru, 4 abtineri ( Pop Valentin , Anastasescu Andrei, Cata Georgian, Mihai 
Isbasoiu) 
PCT. 14. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demararii procedurilor legale in vederea 
vanzarii imobilelor terenuri identificate prin CF 103679 Predeal  si CF 103680 Predeal, aflate in 
domeniul Privat al UAT Predeal. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil. 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru? 
Se voteaza – 11 voturi pentru , 1 vot abtinere (Anastasescu Andrei) 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.15. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea demararii procedurilor legale pentru inscrierea 
in proprietatea Orasului Predeal (prima inscriere) a imobilului teren neinscris in CF, identificat prin 
nr. cadastral vechi 1537; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru înscrierea 
în proprietatea Orașului Predeal (primă înscriere) a imobilului teren neînscris în CF, identificat prin 
documentația de primă înregistrare întocmită de expert Dragomir Cherhaț Cristian Viorel; 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 

http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
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dl. Gabriel Albulet – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri , 
destinate închirierii, în Orașul Predeal; 
Comisia 3 – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
dl. Ovidiu Pintea – trebuie reluata toata procedura 
dl. Cata Georgian paraseste sala dupa vot 
PCT.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei de maxim1,5% aplicată la valoare de 
investiție a construcției, destinată administratorilor locuințelor, pentru administrarea, 
întreținerea și reparațiile curente, precum și reparațiile capitale, în vederea stabilirii chiriilor 
pentru locuințele ANL; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
Sa ramana in procent de 1,2 adica 0.3 si 0.9 
dl. Gabriel Albulet – Cine este de pentru? 
se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT. 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării art. 1 din HCL 157/2021, privind 
desemnarea a 3 (trei) reprezentanți ai Consiliului Local Predeal pentru a face parte din consiliul de 
administrație al liceului teoretic Mihail Săulescu - Predeal; 
Comisia 3 – aviz favorabil – este propus dl. Tutui George in urma demisiei dl. Cristea Razvan 
dl. Gabriel Albulet – Cine este de pentru? 
se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT.20. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Predeal 
pentru a face parte ca membru din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, constituită la 
nivelul Liceului Teoretic ”Mihail Săulescu” Predeal; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
Este propus dl. Pop Valentin  
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT.21. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea extinderii cabinetului nr. 3, deținut de CMI 
Ciocianu G. Delia-Simona în incinta Policlinicii Predeal; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT.22. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea d-lui Tocitu Ionuț-Cristian din contractul de 
închiriere nr. 4746/09.04.2009, pentru locuința situată în Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 8, ap. 
17; 
Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel – cine este pentru? 
Se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT.23.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea titularului contractului de închiriere nr. 
2727/04.03.2008, încheiat între Orașul Predeal și d-na Grigoraș Natalia, pentru locuința situată în 
Predeal, str. Poiana Narciselor, bl. 4, ap. 5, din Grigoraș Natalia în Crăciun Ana, în urma decesului 
d-nei Grigoraș Natalia; 

http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf
http://primariaturda.ro/uploads/OZ/30.10.2020/proiect%202.pdf


7 
 

Comisia 3 a CLP – aviz nefavorabil 
dl. Gabriel Albulet  - Cine este pentru? 
Se voteaza – 0 voturi pentru, 11  voturi impotriva, 0 voturi abtinere 
PUNCTE SUPLIMENTARE 
PCT.24. PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea comercializarii de produse alimentare si 
nealimentare prin rulote, chioscuri si standuri pe intreaga suprafata a UAT Predeal, cu exceptia 
locurilor special amenajate. 
Comisia 1 aviz favorabil 
Comercializarea sa se face doar din interiorul rulotei 
dl. Pop Valentin – haideti sa facem organizat  cu niste casute 
Supun la vot proiectul cu toate notele aduse 
Se voteaza cu 11 voturi pentru 
PCT.25. PROIECT DE HOTARARE privind interzicerea circulatiei pe strazile Orasului Predeal a ATV-
urilor, snowmobilelor si a altor mijloace de agrement si inchiriere a acestora. 
Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
dl. Pop Valentin – de principiu sunt pentru reglementare,  dar sa le facem trasee.  De data aceasta 
data sunt impotriva. 
dl. Gabriel Albulet – supun la vot proiectul de hotarare 
Se voteaza – 9 voturi pentru, 2 voturi abtinere (Anastasescu Andrei , Pop Valentin) 
dl. Pop Valentin si dl. Anastasescu Andrei parasesc sala de sedinta. 
PCT.26. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Predeal 
pentru anul 2021. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.27. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor 
speciale pe anul 2022. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.28. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea art.7 alin (1) din Procedura de 
acordare a unor facilitati fiscale conform OUG nr.69/2020, OUG nr. 181/2020 si OUG nr.19/2021 
pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum si pentru 
instituirea unor masuri fiscale, aprobata prin HCL nr.6/06.11.2020. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil. 
dl. George Tutui – despre ce este vorba? 
Se dau explicatii pe proiectului de hotarare 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.29. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea deschiderii unui cont bancar la Banca 
Transilvania SA. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.30. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Contractul de Delegare 
a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Calatori nr.1/2018. 
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Comisia 3 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.31. PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea prin licitatie publica a parcarii P1, Parcarii P2 si 
parcarii Fulg de Nea precum si a celorlalte parcari terene, totalizand un nr. de 1035 locuri de 
parcare in zona Clabucet- Cioplea, Predeal. 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dlMihai Isbasoiu – sa se faca licitatie dupa intabularea parcarilor 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.32. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr. 165/28.09.2021 si HCL 
nr. 185/05.11.2021 privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica de lucrari, 
conform Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, a obiectivului de investitii “ Reabilitare, 
refunctionalizare si consolidare Scoala Veche Predeal, proiect finantat prin PNDL 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.33. PROIECT DE HOTARARE  privind aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa 
Canal Constanta a Comunei Sacele, jud. Constanta. 
Comisia 4 a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
PCT.34. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea inceperii demersurilor legale in vederea 
vanzarii imobilului inscris in CF 101789 Predeal, nr. top. 13466/2/5, cad. 879, proprietatea 
Orasului Predeal, catre titularii Contractului de Concesiune nr. 2712/1995- Radulescu Nicolae Dan 
si Radulescu Ana Maria. 
Comisia 1 si 4 a a CLP – aviz favorabil 
dl. Gabriel Albulet – cine este pentru ? 
se voteaza in unanimitate – 9 voturi pentru 
Se declara sedinta inchisa. 
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