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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 15 iunie 2018, orele 14,00 În şedinţa de Îndată a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr.
189/15.06.2018, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleşi. Lipsesc motivat: dl. cons. Şuvaina Dan Mihai, dl. cons. Niche Alin, dl. cons.
Creţu Pompiliu, dl. cons. Boteanu George, dl. cons. Lupoiu Iulian, d-na cons.
Arieşan Aurora şi d-ra cons. Poponete Georgica Valentina.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă În care s-au
nominalizat data, ora şi locul ţinerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la
prezentul proces verbal.
La şedinţă participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na.
Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dl. Valerie-Marian Panait,
administrator public oraş Sinaia, dna. Vasile Paula, Sef Serviciu Buget şi Resurse
Umane, dl. Dan Tudor, şef Departament Politici Publice şi d-na, Maria Popescu,
inspector Departamentul Juridic, Contencios-Administrativ şi Administraţie Publică,
care asigură secretariatul şedinţei.
Lipseste motivat dl. primar Vlad Oprea.
Înainte de a Începe şedinţa dl. cons. Alin Dimache sesizează că, pe ordinea de zi, În
afară de proiectul de la pct. 1 pentru care a fost convocat consiliul,a apărut şi
proiectul de hotărâre privind rectifica rea bugetului local.
DI. Valerie-Marian Panait, administratorul public al oraşului arată că, până acum
o oră şi jumatate a fost un sigur proiect. Acum o ora si jumatate a venit un fax de
la Direcţia de finanţe care solicită o rectificare de venituri. A considerat că dacă tot
s-a convocat sedinte ar fi bine să trecem şi rectifica rea de buget. Este vorba de un
transfer de fonduri din trim. 2 În trim. 3. In concluzie, nu sunt bani şi se amână
platile mai târziu.
Întrucât dl. primar lipseşte, dl. viceprimar deschide lucrările şedinţei şi o invită
pe dna. cons. Hogea Anca, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia
conducerea acesteia.
Dna. Preşedinte de şedinţă deschide lucrările şedinţei şi ÎI invită pe dl. Valerie-
Marian Panait să prezinte primul punct de pe ordinea de zi referitor la proiectul
100% Romania.
DI. cons. Vasile Gheorghe Îi atrage atenţia că trebuie să supună mai Întâi
aprobării ordinea de zi.
Dna. Cons. Hogea Anca Îsi cere scuze si supune la vot ordinea de zi a şedinţei
care se aprobă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 1 - Proiect de hotărâre privind realizarea proiectului "100%
ROMÂNIA", În parteneriat cu Asociaţia "HARISME".
Dă cuvântul dlui Marian-Valerie Panait, ca să susţină acest punct.
DI. Marian-Valerie Panait, administratorul oraşului, multumeşte celor
prezenti pentru că au reacţionat repede la convocarea şedinţei de Îndată.



Menţionează că, este vorba de un proiect pe care l-a pregătit cu Asociaţia Harisme
pentru a fi depus pe fonduri destinate Centenarului României. A gândit un program
În 7 zile, sunt 7 spectacole, unul singur În afara ţării pentru a câştiga şi punctele de
la capitolul "Internaţional". Activitatea Începe Înaintea festivalului cu o săptămâna,
cu o seară la Casino. S-au inclus cele două zile de festival astfel Încât să se reducă
costurile noastre de aici, s-a adaugat Încă o seară dupa festival, În următoul
weekend, după care urmează spectacolul de la Paris care se va Închide pe data de
1 Decembrie cu un concert. Ideea a fost ca să existe trei luni legate de evenimente.
Daca totul merge bine si va fi câştigat, cofinanţarea va fi de 2 %. S-ar fi putut
merge până la 20% dar, datorită costurilor reieşite din calcule, s-a ajuns la
concluzia că se riscă şi atunci s-a mers pe 2 % ceea ce Înseamnă 10.000 euro, nu
100.000 euro cât ar fi Însemnat 20 %. De asemenea, dacă se va câştiga proiectul,
se vor scuti banii de festival În primul rând, ceea ce Înseamnă foarte mult şi, În al
doilea rând, vor mai fi Încă 7 evenimente pe lângă festival pana la 1 Decembrie cu
zi de spectacol. La Paris se va realiza o expoziţie românească pentru că avem un
parteneriat cu Institutul Cultural Român care, permanent a afost aproape de Sinaia,
iar aici, ca noutate se doreşte să se aducă 100 de fotografii cu Sinaia de acum 100
de ani deţinute de sinăieni. Expoziţia se va crea pe centru pe niste panouri care vor
sta primii 3 ani. Cele mai cunoscute fotografii există În arhiva Primăriei dar, din
moment ce avem acest bagaj de cultură locală, el trebuie exploatat. Localnicii vor
fi invitaţi să aducă fotografii de la bunici şi străbunici, iar ca motivaţie li se vor da si
premii bugetate din aceiaşi bani. Contribuţia oraşului va fi de 10.000 euro.
Ona. Preşedinte de şedinţă Întreabă dacă mai sunt intervenţii pe marginea
acestui punct.
OI. cons. Vasile Gheorghe apreciază ideea considerând că proiectul este destul
de bun pentu Sinaia, dar, Întreabă dacă proiectul de hotărâre are un aviz juridic,
dacă nu-l are o roagă pe dna. secretar să explice.
Ona. Secretar Banu Alina arată că, proiectul de hotărâre are aviz de legalitate
pentru că, altfel nu ar fi fost trecut pe ordinea de zi.
OI. cons. Vasile Gheorghe solicită să se consemneze acest lucru În procesul
verbal.
Ona. Presedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă cu 10 voturi "pentru".
Urmeaza pct.2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetulu de venituri şi
cheltuieli pe anul 2018.
OI. viceprimar arată că, se transfera nişte venituri din trimestrul 2 În trimestrul 3
pentru că atunci Direcţia de finanţe va repartiza banii respectivi.
OI. Marian Panait Întreabă ce se Întâmplă În cazul În care Consiliul local nu
aprobă o astfel de situaţie, iar dl. cons. David Remus nu Înţelege de ce mai
trebuie să aprobe Consiliul local acest transfer de fonduri, din moment ce este o
formalitate.
Ona. Vasile Paula menţionează că, prin lege Consiliul local este obligat să aprobe
hotărârile de rectificare a bugetului local.
Ona. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă cu 10 voturi "pentru".
În Încheiere, dna. preşedinte de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru
participare, le urează vacanţă plăcută şi declară lucrările şedinţei Închise, la orele
14,25.
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