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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 17 ianuarie 2019, orele 16,00 În şedinţa de Îndată a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr. 18/17.01.2019,
la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că,
la lucrările şedinţei sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc
motivat: dl. cons. Dimache Alin, dl. cons. Niche Alin, dl. cons. Creţu Pompiliu, dl. cons.
Miloş Călin, dna. cons. Arieşan Aurora şi d-ra cons. Poponete Valentina Georgica.
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. primar Vlad Oprea, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului
Sinaia, d-na, Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect
şef al oraşului şi d-na. Maria Popescu, inspector Departamentul Juridic, Contencios
Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
Dl.primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi-l invită pe dl. cons. David Remus,
preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia conducerea acesteia.
Preşedintele de şedinţă arată că, pe ordinea de zi există Înscrise două puncte.
Întreabă dacă sunt observatii pe marginea acesteia.
Întrucât nu sunt propuneri, Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi a
şedinţei de astăzi care se aprobă În unanimitate În forma prezentată, (anexă la prezentul
proces verbal).
Se trece la pct. 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţii
"Instalaţie de transport pe cablu tip teleschi" (Teleschi Lăptici) şi a indicatorilor tehnico-
economici, instalaţie ce urmează să fie achiziţionată de se. Transport Urban SRL Sinaia.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să prezinte acest proiect.
DI. primar arată că obiectivul de investiţii a fost aprobat iniţial, numai că, cei de la bancă
nu Încheie contractul de Împrumut dacă nu se rectifică eroarea materială. Instalaţia de
transport pe cablu tip teleschi va purta denumirea de ''Teleschi Lăptici".
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 2 - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului
Local nr.17/2005 privind Înstrăinarea terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului
Sinaia, ce sunt Închiriate proprietarilor de construcţii, republicată În iunie 2013.
DI. primar menţionează că, este vorba de modificarea componenţei comisiei de verificare
a dosarelor privind Înstrăinarea terenurilor din curţi, proprietate privată a oraşului Sinaia, ce
sunt Închiriate proprietarilor de construcţii. Propune ca În locul domnului Şuvaina Mihai Dan
să fie trecut domnul cons. Popa Gheorghe.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată.
În Încheiere, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi
declară lucrările şedinţe' nchise orele 1~6 _
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