
 
Proces verbal  

Incheiat azi 29.07.2022 
In sedinta extraordinara  a 

Consiliului Local Predeal 
 
 
Prezenti: Albulet Gabriel, Anastasescu Andrei, Bercea Bogdan, Cata Georgian, Daniela 
Constantin, Golaes Ionel, Isbasoiu Mihai, Mateescu Marius, Pop Valentin,  Tutui Gerge. 
 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.174/21.07.2022. 
dl. Mateescu Marius – declar sedinta deschisa. 
Se supune la vot ordinea de zi. 
Se voteaza voteaza cu 7 voturi pentru, 3 voturi abtinere (Pop Valentin, Anastasescu Andrei, 
Cata Georgian ). 
Se suplimnteaza ordinea de zi . 
Se voteaza in unanimitate. 
dl. Primar- retrage de pe ordinea de zi punctele 2,8,9. 
PCT. 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului 

Predeal pentru anul 2022; 

Comisia 1 a CLP – aviz favoabil. 
Proiectul de hotarare se aproba in unanimitate 
Punctul 3 devine punctul 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului 

pentru condițiile de autorizare, execuție și refacere a infrastructurii rutiere, pietonale, a zonelor 

verzi, zonelor de agreement și mobilier urban, în urma lucrărilor de instalare a rețelelor edilitare 

și branșamentelor pe domeniul public al Orașului Predeal; 

Comisia 2 a CLP – aviz favorabil 
Proiectul de hotarare se aproba in unanimitate 
Punctul 4 devine punctul 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de 

fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți, aferenți investițiilor propuse în 

Orașul Predeal, în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

aria de operare a SC Raja SA Constanța în perioada 2014-2020; 

Comisia 1 a CLP – aviz nefavorabil 
Se voteaza : 5 voturi  pentru , 4 voturi abtinere (Anastasescu Andrei , Cata Georgian, Isbasoiu 
Mihai, Golaes Ionel), dl. Pop Valentin a iesit din sala de sedinta. 
Punctul 5 devine punctul 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificăriiHCL 

139/13.07.2022 pentru suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat, conform Legii 

176/2022, privind obiectivul de investiții ”Modernizare străzi Orașul Predeal – etapa II”, proiect 

finanțat prin PNDL etapa II; 

Comisia _ a CLP – aviz favorabil 
Se voteaza in unanimitate  
Punctul 6 devine punctul 5. 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 – a CLP – aviz favorabil 
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Se voteaza in unanimitate (10 voturi pentru) 
Punctul 7 devine punctul 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea începerii 

procedurilor în vederea concesionării, în condițiile legii, a imobilului înscris în CF 101056 

Predeal, nr. cad. 101056, proprietatea Orașului Predeal; 

Comisia 2 a CLP- aviz negatv, Comisia 1? 
Se voteaza : 4 voturi pentru, 2 voturi abtinere (Isbasoiu Mihai, Golaes Ionel), 4 voturi impotriva 
(Albulet Gabriel, Constantin Daniela, Tutui George, Bercea Bogdan) 
Punctul 10 devine puntul 7. PROIECT DE HOTARARE privind scoaterea la vanzare prin licitatie 
publica a imobilului teren, situate in Cartierul Tineretului, identificat cu nr. cadastral 103808, 
CF 103808 Predeal, in suprafata de 206 mp. aprobarea raportului de evaluare si al pretului de 
pornire , precum si a documentatiei de atribuire. 
Comisia 1 a CLP aviz favoabil  
Se supune la vot. 
Se voteaza cu 10 voturi pentru – unanimitate 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei  din data de 30.05.2022.  
Se voteaza in unanimitate. 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei  din data de 21.06.2022 
Se aproba cu 9 voturi pentu . 1 vot abtinere (Albulet Gabriel) 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei  din data de 07.07.2022 
Se voteaza cu 7 voturi pentru, 3 voturi abtinere ( Pop Valentin, Cata Georgian, Anastasescu 
Andrei) 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei  din data de 12.07.2022  
Se voteaza : 5 voturi pentru (sedinta nu a avut cvoru) 
Se supune la vot Procesul Verbal al sedintei din data de 13.07.2022 
Se voteaza: 6 voturi pentru din 10 prezenti, abtineri Cata Gergian, Pop Valentin, Anastasescu 
Andrei si  Tutui Geoge) 
Se discuta situatile financiae si prestatia administratorului SC Altitudiea 1040 Predeal SRL. 
Se aproba sedinta AGA Altitudinea in 11.08.2022. 
 
 
 
 
 PRESEDINTE       SECRETAR GENERAL 
       MATEESCU MARIUS                 OVIDIU GABRIEL PINTEA 
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