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privind atribuirea In folosinta gratuita catre S.C. ELSID S.A., a terenului apartinand domeniului 
privat al ora~ului Sinaia, In suprafata de 176 mp, situat In Zona Valea Larga, tarla 15, parcela 

17/1, pentru amenajarea hidroenergetica a raului Prahova, pe sectorul Sinaia - Breaza 

Avand In vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana $i Cadastru nr. 26542 
din 21.11.2013 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia atribuirea In folosinta gratuita, 
catre S.C. ELSID S.A., a terenului apartinand domeniului privat al ora~ului Sinaia, In suprafata de 
176 mp, situat In Zona Valea Larga, tarla 15, parcel a 17/1, pentru amenajarea hidroenergetica a 
raului Prahova, pe sectorul Sinaia - Breaza; 

Vazand raportul comisiei de specialitate a Cosns iliului Local; 

In conformitate cu prevederile art. 12 $i art. 14 din Legea 123/2012 a energiei electrice $i 
gazelor naturale; 

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art . 45 alin. 3 din Legea 215/2001, 
republicata, cu mod ificarile $i completarile ulterioare, privind administratia publica !ocala: 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA 
H 0 TAR A~ T E: 

ART.l. - Aproba atribuirea In folosinta gratuita catre S.C. ELSID S.A., a terenului In suprafata de 
176 mp, situat In Zona Valea Larga, tarla 15, parcela 17/1 (conform planului din anexa 1), 
proprietatea privata a ora~ului Sinaia, pentru amenajarea hidroenergetica a raului Prahova, In 
urmatoarele conditii: 

Predarea, respectiv primirea terenului In suprafata de 176 mp, situat In Zona Valea Larga, 
tarla 15, parcela 17/1, se va face pe baza unui contract cu constituirea dreptului de 
superficie, uz $i servitute, semnat de catre proprietar (ORA;;UL SINAIA) $i investitor (S.C. 
ELSID S .A.); 

• Respectarea destinatiei terenului, respectiv amenajarea hidroenergetica a raului Prahova, 
pe sectorul Sinaia - Breaza. 

ART.2. - Aproba modelul de contract cu constituirea dreptului de superficie, uz $i servitute, 
conform anexei 2. 

ART.3. - Nerespectarea destinatiei terenului, atrage caducitatea prezentei hotarari $i nulitatea 
tuturor actelor subsecvente acesteia, fara alte formalitati. 

ART.4. - Aproba atribuirea terenului efectiv predat spre folosinta gratuita, pe toata durata 
functionarii obiectivului. 



ART.S. - Imputernice~te Primarul, Viceprimarul sau Secretarul ora~ului Sinaia, sa semneze In fata 
ilotarului public contractu! cu constituirea dreptului de superficie, uz $i servitute pentru terenul 
apartinand domeniului privat al ora~ului Sinaia, In suprafata de 176 mp, situat In Zona Valea 
Larga, tarla 15, parcela 17/1. 

ART.6. - Cheltuielile privind masuratorile topografice $1 mscrierea In cartea funciara pentru 
teren ul apartinand domeniului privat al ora~ului Sinaia, In suprafata de 176 mp, situat In Zona 
Valea Larga, tarla 15, parcel a 17/1 afectat de amenajarile hidroenergetice, cad In sarcina S.C. 
ELSID S.A. 

ART.7. - In vederea puner11 1n executare, . Primarul prin serviciile subordonate, v-a comunica 
prezenta hotarare celor implicati. 

1 ex. Prefect 
1 ex. Primar 
1 ex. Serv. Urbanism 

R 

1 ex. Serv. Venituri si cheltui eli 
1 ex. SC. ELSID SA 
1 ex. Se va afisa Ia avizier si pe site-ul propriu 


