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Încheiat astăzi 11 decembrie 2019, orele 16,00 În şedinţa extraordinara a
Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza
dispoziţiei nr. 279/15.11.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul general al orasului Sinaia, face apelul
nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri
din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat : dl. cons. David Remus, dl.
cons. Niche Alin, dl. cons. Serbanoiu Spirica si d-ra cons. Poponete 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. Convocarea impreuna cu documentele inscrise pe
ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local, prin e-mail.
La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, Gheorghe
Badaran, viceprimarul orasului Sinaia, dna. Beatrice Radulescu, secretarul
general al orasului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public oraş
Sinaia, dna. Vasile Paula, şef Serviciu Buget şi Resurse Umane şi Maria
Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi
Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
OI. primar Vlad Oprea deschide lucrarile şedintei si ii invita pe membrii
consiliului sa faca propuneri pentru presedintele de sedinta intrucat dl. Remus
David, ales presedinte pentru 3 luni, lipseste.
OI. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului, propune ca şedinta de astazi
sa fie condusa de dansul.
Supusa aprobarii, propunerea se votează in unanimitate.
OI. viceprimar Gheorghe Badaran, preşedintele de şedinţă arată că, pe
ordinea de zi iniţială sunt Înscrise 2 proiecte de hotărâri la care se mai adaugă
incă un proiect respectiv, proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către
Oraşul Sinaia / Primăria Oraşului Sinaia / Consiliul Local al Oraşului Sinaia,
pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi cu completarile facute
care se aproba in unanimitate.
Se trece la pct. 1 - Proiect de hotărâre privind rectifica rea bugetului de venituri
si cheltuieli pentru anul 2019.
Presedintele de sedinta intreaba daca sunt propuneri la proiectul de buget.
Da cuvantul domnului primar ca sa sustina acest proiect.
Ol.primar arata ca, În principal rectifica rea se face scotand banii europeni care
au fost prevazuti la inceputul anului, care evident nu s-au cheltuit si care
trebuie rectificati, in valoare de aprox. 17.000.000 lei.
OI. cons. Milos Calin Întreabă care este stadiul proiectelor cu finantare
europeana.



OI. primar arata că, În primul rand s-a semnat contractul pentru autobuzele din
proiectul Eco-bus , a câştigat firma Mercedes, iar contractul are o valoare de
aprox. 5 milioane lei. Este in procedura de licitatie iluminatul public,
ambulatoriul este de asemenea, in procedura de licitatie şi urmează sa fie
semnat contractul pentru Parcul Stirbei, proiecte care vor incepe cu siguranta in
primavara.
OI. cons. Milos Călin Întreabă ce se intâmpla cu pistele de biciclete, parcarea de
la gara si proiectele pentru şcoli.
OI. primar răspunde:

Pistele sunt pietonale, iar pasarela este În procedură de proiectare;
La şcoli, ultimul contract s-a semnat pentru Colegiul Cantacuzino, iar la
celelalte mai durează, se lucrează la proiectare;
Proiectul Park&Ride, deocamdată contractul de finanţare a fost suspendat
in prezent de către Ministerul Dezvoltarii.

Presedintele de sedinta supune aprobării proiectul de hotărâre sus mentionat
care se adopta În unanimitate (13 voturi pentru).
Urmează pct. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului angajament
pentru actiuni multianuale ale bugetului de venituri şi cheltuieli in perioada 2020
- 2024, reprezentând obiectivul de investitii "Construire Spital orăşenesc Sinaia".
Preşedintele de şedinţă dă cuvantul domnului primar ca sa sustina acest
proiect.
OI. primar arată că este vorba de construirea noului spital pentru care urmeaza
sa se organizeze din nou licitatie; valoarea de C+M este de 42 milioane lei dar
ca sa poata fi scos la licitatei trebuie ca orasul sa se angajeze ca va asigura
deocamdata finantarea din bugetul local pentru perioada de 5 ani.
OI. Cons. Cretu Pompiliu intreaba daca se va gasi un constructor serios care sa
finalizeze spitalul in 5 ani şi daca acest imprumut se incadreaza in gradul de
indatorare .
OI. primar mentionează că, lucrarile vor fi scoase la licitatie si spera sa castige
licitatia un constructor bun. Apreciaza ca suma este destul de mare la partea de
investitii, intre timp s-au schimbat normele, au fost multe lucruri de facut, la
partea de reproiectare, mai ales dupa evenimentul de la Colectiv dar spera ca
spitalul sa fie construit in 5 ani la cheie, dar fara aparatura.
Referitor la intrebarea a doua, dl. primar mentioneaza ca nu este vorba despre
un credit pentru ca Guvernul s-a indatorat excesiv si nu mai permite sa se ia
imprumuturi, ci este un angajament ca se va plati din bugetul local pentru ca sa
se poata da drumul la licitatie pentru constructor. Pe viitor nu doreste sa
sustina din buget toata suma pentru construirea spitalului pentru ca nu mai
poate face alte investitii dar, ca sa se poata da drumul la licitatei se va merge pe
aceasta varianta intermediara; cu siguranta se vor gasi si alte surse de finantare.
Ideea este ca trebuie sa se inceapa lucrarile de constructie cat mai repede pentru
ca, vor veni utilajele noi pentru dotarea ambulatoriului in valoare de 2,5 milioane
de euro, ceea ce inseamna cheltuieli mari in cazul in care se vor monta in sediul
vechi după care se vor muta in sediul nou, mai ales amenajarea salilor pentru
tomograf ceeea ce inseamna costuri foarte mari. Spera ca in iarna sa se tina
licitatia iar in primavara sa fie desemnat un constructor ca sa se dea drumul
rapid la amenajarea demisolului unde vine motat aparatul de imagistica
OI. cons. Milos Calin doreste sa stie ce sectii exista in cadrul Spitalului
orăşenesc Sinaia.
OI. primar enumera sectiile din spital, după cum urmeaza : Interne, pediatrie,
centrul de primiri urgente, chirurgie, urologie, medicina interna unde se doreste
sa se faca o microsectie de cardiologie, obstretica ginecologie, sunt cele existente



acum cu mici extensii fata de cerintele zonei de cardiologie si urologie.
Precizează că, marele avantaj este ca toate sectiile sunt concentrate intr-un
singur loc si nu vor mai fi sectii exterioare asa cum este pediatria, care nu
functionează cum trebuie acum, nefiind integrata in spital. Acest lucru s-a
intamplat si datorita managerilor din trecut carora le-a fost frica sa faca sectia de
pediatrie in spital. De asemenea, mai exista partea de imagistica care este
foarte importanta. Spitalul va fi dotat cu un tomograf, radiologie moderna,
toata partea de investigatii va fi una noua, mai vin si medici, de la anul vor mai
veni 3, 4 rezidenti la cardiologie si la interne. Afirma ca, Spitalul merge bine,
chiar astazi a mers la acolo si ii invita pe memrii Consiliului sa faca o vizita la
Spital, daca vor ca sa vada ce s-a facut. Este pentru prima data in istoria
Spitalului cand s-au schimbat toate paturile care sunt complet noi, numai
paturile de la ATI au costat 20.000 euro/eate unul, care sunt de ultima
generatei, sala de operatie este complet echipata cu echipament de specialitate
nou, inclusiv cu un aparat de radiologie de raze X de ultima generatie - mai
este unul singur in tara de acest gen, la Fundeni - , totul find montat de
specialiştii de la Zimens.
DI. cons. Alin Dimache considera ca, personalul medical, in special medicii de
la chirurgie, trebuie sa lucreze la comunicare si atitudine.
Dra. Cons. Hogea Anca dintotdeauna medicii au avut probeleme cu
comunicarea.
DI. cons. Milos Calin este de parere ca trebuie si este necesar, sa se atraga la
spital, varfuri din centrele universitare.
DI. primar mentioneaza de asemenea, ca au fost aduse multe ecografe mobile
pentru a veni in sprijinul bolnavilor, si considera ca aparatura moderna adusa
este mai usor de operat decat cea veche existenta de acum 10 - 15 ani.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 3 - proiectul de hotarare privind aprobarea achiziţionării de
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către
Oraşul Sinaia / Primăria Oraşului Sinaia / Consiliul Local al Oraşului Sinaia,
pentru promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac.
DI. primar explica celor prezenti ca este vorba despre 2 dosare ce urmeaza sa
fie externalizate: unul se refera la Hotararea Consiliului Local nr. 92/2019
privind PUZ-ul care a fost atacata pe contencios de catre dna prefect a judetului
Prahova, schimbata chiar astazi din functie. Personal, considera ca, membrii
Consiliului Local au luat o decizie corecta neaprobând aberatiile spuse de
Consiliul judetean si trebuie sa fie externalizat pentru ca, departamentul juridic
din cadrul Primariei nu are cum s-o faca pentru ca are multe documente in lucru
si al doilea dosar, se refera la o actiune in constatare cu cele doua case ale caror
contracte au fost reziliate si au intrat in proprietatea Primariei.
Solicita sa i se adreseze intrebari daca sunt nelamuriri.
DI. cons. Milos Calin intreaba ce inseamna in bani consultanta juridica
acordata, iar dl. cons. Alin Dimache solicita sa i se comunice cati bani s-au
cheltuit de la inceputul anului pana in prezent pentru aceste procese
externalizate.
DI. cons. Vasile Gheorghe intreaba care este motivul principal pentru care
Prefectura a atacat hotararea 92/20197
DI. primar mentionează că, Consiliul judetean a propus o expropriere de
teren. Motivatia principala pentru care a fost atacata hotararea, a fost ca nu
s-a respectat aprobarea Coinsiliului judetean. Prefectura nu a intervenit in



niciun fel ei au luat copiat pur si simplu hartia facuta de Consiliul judetean catre
ei si au atacat hotararea Consiliului local Sinaia.
OI. primar face urmatoarele precizari : Consiliul judetean a propus sa se
exproprieze un teren ca sa se largeasca o bucata din str. Trandafirilor, total
aberant pentru ca s-ar fi largit doar pe o distranta de 30 - 40 mp dupa care
strada se ingusta. Dar, tot in acelasi PUZ, pe bucata expropriata erau parcarile
pentru blocurile respective. Daca Consiliul Local ar fi expropriat terenul, s-ar fi
aprobat un PUZ ilegal pentru ca nu se puteau pune parcari pe domeniul public
pentru proprietate privata. Cei de la Consiliul judetean au facut o gresala după
care ei au vrut ca membrii Consiliului local sa aprobe aberatia lor.
OI. cons. Vasile Gheorghe intreaba daca a fost o reclamatie.
OI. primar mentioneaza ca nu a fost nicio reclamatie, Consiliul Judetean si-a
dat seama ca a gresit şi a incercat sa scoata castanele din foc cu mana
Consiliului local. Consiliul Judetean a propus si expropriere si parcari, si a sperat
ca, CLSinaia aproba si trece, dar nua afost asa pentru ca gresala a fost sesizata.
Ar fi vrut sa se dea PUZ-ul inapoi dar nu i se pare normal pentru ca CLS are
autonomie şi poate aproba un PUZ in orice conditie. Consiliul Local Sinaia a pus
aceasta conditie "fara expropriere" astfel incat parcarile sa ramana pe un teren
privat nu pe domeniul public. Daca s-ar fi aprobat cum au spus ei, parcarile
ramaneau trei sferturi pe strada si un sfert pe proprietate. Nu avea cum sa le
treaca pe toate in proprietate pentru ca nu mai avea loc. Este convins ca
procesul va fi castigat de orasul Sinaia. De aceea, doreste sa se ia o firma de
avocati pentru ca, se vor castiga şi cheltuieli de judecata de la ei.
Arata ca, orasul Sinaia s-a judecat cu Electrica pentru ca nu au introdus
cablurile in subteran si s-au obtinut cheltuieli de judecata in valoare de 20.000
euro. Din experienta, a constatat ca, instantele de judecata nu dau intotdeauna
sumele pe care le ceri dar beneficiul este mult mai mare daca castigi un proces
decat daca-l pierzi. In prezent sunt in jur de 200 procese si este clar ca jurista
Primariei nu are cum sa se duca nici la jumatate din ele.
Preşedintele de sedinta mentionează că, la urmatoarea sedinta li se va
comunica ce sume s-au cheltuit cu procesele si cati bani s-au obtinut din
cheltuielile de judecata pentru actiunile castigate in instanta.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.

In incheiere, dl. primar Vlad Oprea ii invita pe membrii Consiliului sa participe
duminica, 22 dcembrie 2019, ore 12,30 la Cimitirul Eroilor unde se va
comemora implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989.

Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi
declară Închise lucrărilel,şedinţei la ~ra 16,20.
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