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Proces verbal  

Incheiat azi 20.10.2022 
In sedinta extraordinara  a 

Consiliului Local Predeal 
 
 
Prezenti: Cata Georgian, Isbasoiu Mihai, Ungureanu Ioana, Constantin Daniela, Tutui George, 
Boldan Adrian, Albulet Gabriel, Golaes Ionel, Mateescu Marius. 
 
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia de Primar nr.214/17.10.2022 
dl. Albulet Gabriel – bine ati venit la sedinta extraordinara de azi 20.10.2022 
Supun la vot ordinea de zi de astazi. 
Se voteaza in unanimitate. 
Daca doreste sa se inscrie cineva la diverse. 
Se inscrie la cuvant d-na Nahoi Elena si d-na Cristina Frentiu din partea asociatiei Pro Civic la 
punctul cu bugetul. 
dl. Albulet Gabriel – o sa va dau cuvantul la diverse 
PCT.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru 
anul 2022; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel - Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea validării dispoziției nr. 202/26.09.2022, 

având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022; 

Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel - Cine este pentru ? 
Se voteaza in unanimitate 
PCT.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea validării dispoziției nr. 213/17.10.2022, 

având ca obiect modificarea bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2022; 

Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel - Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
PCT.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea privind modificarea hotărârii 

consiliului local nr. 24 din 03.02.2022 pentru declanșarea procedurii de expropriere pentru 

cauză de utilitate publică de interes local pentru terenurile aferente obiectivelor Stație de 

Tratare a apei potabile Valea Azugii și Rezervor Susai (parțial – 325 mp din suprafața totală de 

1544 mp) din cadrul investiției ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

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

Comisia 2, si Comisia 4 a CLP – avize favorabile 
dl. Cata Georgian – singura modificare a fost doar acea de suprafata de teren? 
dl. Secretar – la material aveti nota de la OCPI. Este vorba de modificarea solicitata de la OCPI. 
Se dau explicatii pe modificarile cerute de OCPI. 
dl. Primar – s-a mers pe legea expropierii nr. 255/2010 la intelegere cu Casa regala. 
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Hotararea Consiliului pe care o modificam din 03.02.2022 este aceea prin care dl. Pop valentine 
a adus amendamente. 
dl. secretar – s-a clarificat aceasta problema inca de atunci. 
dl. Pimar – aceasta expropiere este strans legata de amenajamentul silvic. Daca tot sunteti aici 
trebuie facuta si trecerea in amenajamentul silvic. 
dl. Albulet Gabriel – supun la vot proiectul de hotarare. Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
dl. Primar – Valea Azugii este a 2 captare ca importanta pentru oras. Este foarte importanta 
aceasta investitie. 
PCT.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind contractarea unei consultanțe financiare pentru restructurarea 
creditului în sold în sumă de 30.870.453,43 lei la data de 30.09.2022, deschis la Raiffeisen Bank; 
Comisia 1 a CLP – aviz favorabil 
dl. Albulet Gabriel - Cine este pentru? 
Se voteaza in unanimitate. 
DIVERSE 
Se da cuvantul d-nei Nahoi Elena 
Am crescut acesti 2 nepoti. Este vorba despre introducerea in spatiu a neotului meu. Nepotul 
meu este elev in Predeal clasa a XI a 
El nu are o mutatie , are buletin de Predeal. Vreau sa ma ajutati cu acest copil sa il inscriu in 
contract. 
dl. Albulet Gabriel – am consemnat problema dumneavoastra. 
Declar sedinta inchisa. 
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PRESEDINTE     SECRETAR GENERAL UAT 

Albulet Gabriel      Pintea Ovidiu 
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