
PRIMARIA ORASULUI SINAIA 
DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIE 

PUBLICA LOCALA 

MIN UTA 

Nr.3614/04.02.2014 

incheiata astazi, 04 februarie 2014 In urma $edintei ordinare a Consiliului Local 
al ora$ului Sinaia din data de 31 ianuarie 2014. 

Pe data de 31 ianuarie 2014, orele 14,00 a avut loc Ia sediul Primariei ora$ului 
Sinaia, $edinta ordinara a Consiliului Local Ia care au participat un numar de 16 
consilieri din totalul de 17 consilieri alesi. A lipsit motivat dl. consilier Cretu Pompiliu. 

$edinta a fost condusa In calitate de pre$edinte, de catre dl. cons. David Remus. 

in urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinei de zi, s-au adoptat 
urmatoarele hotarari : 

- Hotararea nr. 6 privind aprobarea bugetului local de venituri $i cheltuieli pentru anul 
2014, adoptata cu 13 voturi "pentru" si 3 "abtineri" (s-au abtinut: dna cons. Cautes 
Cristiana, dl. Cons. Staicu C-tin si dl. Cons. Ferentz Roberto); 

- Ia partea de venituri s-a aprobat pentru anul 2014 un buget de 84.343.400 lei 
- Ia partea de cheltuieli s-a aprobat pentru anul 2014 un buget de 87 .362.182 lei 

- Hotararea nr. 7 privind aprobarea bugetului local de venituri $i cheltuieli pe anul 2014 
pentru SC. Transport Urban SRL.Sinaia, adoptata cu 14 voturi "pentru" $i 2 "abtineri" 
(s-au abtinut: dl. Cons. Staicu C-tin si dl. Cons. Ferentz Roberto); 

- Ia partea de venituri s-a aprobat un buget de 4.230.000 lei 
- Ia partea de cheltuieli s-a aprobat un buget de 3.920.000 lei 

- Hotararea nr. 8 privind aprobarea bugetului local de venituri $i cheltuieli pe anul 2014 
pentru SC. Sinaia Forever SRL., adoptata cu 13 voturi "pentru" si 3 "abtineri" (s-au 
abtinut: dna cons. Cautes Cristiana, dl. Cons. Staicu C-tin si dl. Cons. Ferentz Roberto); 

- Ia partea de venituri s-a aprobat un buget de 2.327.000 lei 
- Ia partea de cheltuieli s-a aprobat un buget de 2.009.940 lei 

- Hotararea nr. 9 privind revocarea HCL.190/2013 $i aprobarea proiectului "Centrul 
National de Informare $i Promovare Turistica Sinaia~ adoptata cu 16 voturi "pentru" ; 

- Hotararea nr. 10 privind aprobarea Retelei $colare a Ora$ului Sinaia pentru anul 2014-
2015, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- pe raza orasului Sinaia functioneaza urmatoarele unitati de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul $Colar 2014 - 2015 : 

- Col egiul Mihail Cantacuzino Sinaia 
- $coala Gimnaziala "Principesa Maria" 
- $coala Gimnaziala "George Enescu" 

- Gradintta cu program normal si program prelungit "George Enescu" 
- Gradinita cu program prelungit "Fioare de Colt" 

- Gradinita cu program normal "Fiutura$ii" 



- Hotararea nr. 11 privind modificarea $i completarea Anexei 1 Ia HCL. Nr. 
60/31.03.2006 referitoare Ia aprobarea listei cu evenimentele ora$ului Sinaia, adoptata 
cu 16 voturi "pentru". 

Fata de lista cu evenimentele existente Ia nivel de ora$ s-a propus sa se mai 
introduca si "Balul Majoratului". 

- Hotararea nr. 12 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, 
pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- La nivel de oras s-a aprobat planul de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi 
executate de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social. 

- Hotararea nr. 13 privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat al ora$ului 
Sinaia, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 14 privind modificarea art. 6 c.2 din contractu! de concesiune nr. 
1389/15.01.2013, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 15 privind modificarea art. 6 c.2 din contractu! de concesiune nr. 
18369/20.09.2013, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 16 privind modificarea $i completarea Hotararii Consiliului Local nr. 
182/2013 privind stabilirea taxelor $i impozitelor locale pentru anul 2014, adoptata cu 13 
voturi "pentru" si 3 "abtineri" (s-au abtinut: dna cons. Cautes Cristiana, dl. Cons. Staicu 
C-tin si dl. Cons. Ferentz Roberto); 

- Hotararea nr. 17 privind privind stabilirea tarifului pentru abonamentele de parcare 
rezidentiale eliberate pentru parcarile administrate de SC. Transport Urban Sinaia $i 
acordarea de discounturi, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- s-a stabilit ca abonamentul de parcare destinat rezidentilor sinaieni pentru 
strada unde ace!?tia fac solicitarea sa fie de 150 lei/luna (inclusiv TVA) 

- pentru toate abonamentele eliberate de SC. Transpot Urban Sinaia SRL. in 
parcarile publice pe care le administreaza (abonament destinat persoanelor fizice 
nerezidente 50 lei/luna, abonament destinat persoanelor juridice - 120 lei/ luna, 
abonament de parcare destinat monitorilor de schi $i societatilor care i$i desfa$oara 
activitatea in zona Telegondolei - 50 lei/luna) se aproba aplicarea unui discount dupa 
cum urmeaza: 

10% pentru achizitionarea oricarui abonament valabil pe o durata de 6 luni; 
15% pentru achizit ionarea oricarui abonament pe o durata de 12 luni. 

Exceptie de Ia aplicarea discounturilor face abonamentul in valoare de 30 lei/luna, 
destinat persoanelor fizice cu domiciliul in ora$ul Sinaia pentru parcarea autoturismelor in 
oricare din parcarile administrate de SC. Transport Urban Sinaia SRL, pe o durata de 
maxim 2 ore/zi, aprobat prin H.C.L. 55/2011. 

- Hotararea nr. 18 privind aprobarea garantarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de maxim 36.640.000 lei ce urmeaza a fi contractata de ditre SC Transport 
Urban Sinaia SRL pentru finantarea obiectivului de investitii de interes public local 
"Telegondola Sinaia - Tronson 2 Cota 1400 - Varful Furnica", adoptata cu 16 voturi 
"pentru". 

- S-a aprobat contractatea unei finantari rambursabile interne in valoare de 
36.640.000 lei. Finantarea va fi contractata de SC. Transport Urban SRL., societate 
comerciala de utilitate publica de interes local, avand ca unic asociat UAT Orasul Sinaia 
prin Consiliul Local Sinaia care este abilitata sa desfasoare procedurile de achizitie 
publica corespunzatoare, precum si sa incheie contractu! de credit cu adjudecatarul 
licitatiei. 



Scopul finantarii este realizarea obiectivului de investitii de interes public local 
"Telegondola Sinaia - Tronson 2 Cota 1400- Varful Furnica". 
50% din valoarea finantarii va fi garantata de ora$ul Sinaia prin Consiliul Local Sinaia, 
din bugetul local, iar 50 % din finantare va fi garantata de SC. Transport Urban SRL. din 
veniturile lncasate. 

- Hotararea nr. 19 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, cu 
garantie guvernamentala, In valoare de maxim 36.640.000 lei de catre SC. Transporet 
Urban Sinaia SRL. pentru finantarea obiectivului de investitii de interes public local 
"Telegondola Sinaia - Tronson 2 Cota 1400 - Varful Furnica", adoptata cu 16 voturi 
"pentru". 

- Scopul finantarii ca si in Hotararea nr. 18, este realizarea obiectivului de 
investitii de interes public local "Telegondola Sinaia - Tronson 2 Cota 1400 - Varful 
Furnica". 
Finantarea se va face de catre SC. Transport Urban Sinaia SRL. numai dupa obtinerea 
unei garantii guvernamentale care va fi in limita a maxim 36.640.000 lei. 

- Hotararea nr. 20 privind asocierea Consiliului Local Sinaia cu Muzeul National "PELE$" 
In scopul reluarii proiectului educational "ORA DE MUZEU" In vederea completarii 
bagajului de cuno$tintte ale elevilor din cadrul institutiilor de lnvatamant din ora$ul 
Sinaia, adoptata cu 16 voturi "pentru". 

Sedinta $i-a incheiat lucrarile Ia orele 15,30. 

Secretarul ora 


