
H 0 TAR A REA NR. 54 

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA 

Privind casarea si scoaterea din functiune a Statiei de epurare oraseneasca Sinaia -
pozitia nr. 245 din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Sinaia, 

cu mentinerea Ia aceeasi pozitie a dreptului de proprietate publica a orasului Sinaia 
asupra noii statii de epurare ce urmeaza a fi realizata 

Avand in vedere raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana ;;i Cadastru nr. 
9504/ 04.04.2014 prin care supune spre analiza casarea ;;i scoaterea din functiune a 
Statiei de epurare ora;;eneasca Sinaia - pozitia nr. 245 din inventarul bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al ora;;ului Sinaia, cu mentinerea Ia aceea;;i pozitie a dreptului 
de proprietate publica a ora;;ului Sinaia asupra noii statii de epurare ce urmeaza a fi 
realizata; 

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia; 
In baza legii 213/1998 privind proprietatea publica ;;i regimul juridic al acesteia ;;i 

a Hotararii de Guvern nr.113/1992 ; 
In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica !ocala cu modificarile ;;i 

completarile ulterioare, art. 36 alin.2 litera "c" coroborat cu art. 45 alin. 3; 

CONSILIUL LOCAL AL ORA!?ULUI SINAIA 
HOTARA!?TE: 

ART.l. - Aproba casarea ;;i scoaterea din functiune a Statiei de epurare ora;;eneasca 
Sinaia, proprietatea publica a ora;;ului Sinaia, prevazuta Ia pozitia nr. 245 din inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al ora;;ului Sinaia aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local nr. 107 I 09 noiembrie 1999, atestat prin H.G. 1359/2001 privind 
atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum ;;i al municipiilor, ora;;elor ;;i 
comunelor din judetul Prahova - anexa nr. 12 - inventarul bunurilor care apartin 
domeniului public al ora;;ului Sinaia, cu mentinerea Ia aceea;;i pozitie a dreptului de 
proprietate publica a ora;;ului Sinaia asupra noii statii de epurare ce urmeaza a fi 
realizata. 

ART.2. - S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. va preda in proprietate ora;;ului Sinaia noua statie 
de epurare in termen de 5 ani de Ia data receptiei acesteia. 

ART.3. - Primarul ora;;ului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune in executare 
prezenta hotarare. 

Sinaia, 27 mai 2014 
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1 ex. Serv. Urbanism ~ ~ 
1 ex. SC. Hidro Prahova SA. 
1 ex. Se afiseaza Ia avizier si pe site-ul propriu 


