
PRIMARIA ORASULUI SINAIA 
DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIE 

PUBLICA LOCALA 

MIN UTA 

Nr.8841/27 .03.2014 

Incheiata astazi, 27 martie 2014 in urma ~edintei ordinare a Consiliulu i Local al 
ora~ului Sinaia din data de 25 martie 2014. 

Pe data de 25 martie 2014, orele 16,00 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 Staicu Constantin. 

$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. 21 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, 
adoptata cu 16 voturi "pentru"; 

- Ia partea de venituri s-a aprobat pentru a nul 2014 o rectificare de 177.000 lei 
- Ia partea de cheltuieli s-a aprobat pentru a nul 2014 o rectificare de 177.000 lei 

- Hotararea nr. 22 privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat al o ra ~ ului 
Sinaia, adoptata cu 16 voturi "pentru"; 

- Hotararea nr. 23 privind neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local 
Sinaia asupra cumpararii terenului padure in suprafata de 1234 mp, situat in extravilanul 
ora;;ului Sinaia, Tarla 8, parcela PD 61/2, nr. cadastral 23473, carte funciara nr. 23473 
adoptata cu 16 voturi "pentru"; 

- Hotararea nr. 24 privind neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local 
Sinaia asupra cumpararii terenului padure in suprafata de 3170 mp, situat in extravilanul 
ora;;ului Sinaia, Tarla 8, parcela PD 61/1, nr. cadastral 23443, carte funciara nr. 23443, 
adoptata cu 16 voturi "pentru" ; 

- Hotararea nr. 25 privind vanzarea terenului situat in Sinaia, Str. Zamora nr. 2A, in 
suprafata de 706 mp, nr. cadastral 21443, carte funciara nr. 21443, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr. 27689/12.11.2009 ;;i actului aditional nr. 388/09.01.2012, 
catre NUJULESCU ALIN COSTIN, adoptata cu 16 voturi "pentru". 
Pretul vanzarii este de 40 euro/mp. 

- Hotararea nr. 26 privind vanzarea terenului situat in Sinaia, str. Alexandru Vlahuta nr. 
4, in suprafata de 81, 56 mp, nr. cadastral 2097, carte funciara nr. 1795, ce face obiectul 
contractului de concesiune nr. 5346/11.04 .2005, catre BOGDAN LUCIA, BOGDAN MIHAIL 
ROMULUS si MALAELE GABRIELA, adoptata cu 16 voturi "pentru". 
Pretul vanzarii este de 80 euro/mp. 

- Hotararea nr. 27 privind vanzarea terenului situat in Sinaia, Str. Stanjeneilor nr. 23F, 
in suprafata de 65 mp, nr. cadastral 22814, carte funciara nr. 22814, ce face obiectul 
contractelor de concesiune nr. 8060/10.11.1999 ;;i nr. 15372/01.07.2010, catre CIOLPAN 
MARIN, adoptata cu 16 voturi "pentru". 
Pretul vanzarii este de 35 euro/mp. 



- Hotararea nr. 28 privind vanzarea terenului In suprafata de 2 mp 1 situat In Sinaia 1 str. 
Badea Cartan nr. 21 1 1ot 11 catre CIOCARLAN AURICA 1 ad~ptata cu 16 voturi "pentru". 
Pretul vanzarii este de 30 euro/mp. 

- Hotararea nr. 29 privind prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor $i a duratei de 
executie prevazute Ia art. 6.c.2 . $i art. 2 1 al . 2 1 din contractu! de concesiune nr. 1773/ 
20.01.2010 $i modificarea punctului I. PARJILE CONTRACTANTE din contractu! de 
concesiune nr. 1773/20.01.20101 adoptata cu 16 voturi "pentru" . 
Termenul s-a prelungit cu 12 luni. 

- Hotararea nr. 30 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului situat in Sinaia 1 

str.Octavian Gaga nr.29 1 in suprafata de 44 1 27mp cu destinatia ceainarie 1 adoptata cu 16 
voturi "pentru". 
Pretul de pornire al licitatiei este de 5 euro/mp./luna. 

- Hotararea nr. 31 privind modificarea anexei Ia Hotararii Consiliului Local 
nr.107/24.07.2013 privind trecerea din domeniul public al ora~ului Sinaia In proprietatea 
publica a statului 1 Ia cererea Guvernului 1 a locuintelor ANL situate In Sinaia 1 

str.B randu~elor nr.9 1 11 1 13 1 15 ~i 17 1 respectiv blocurile 9A1 9B 1 9C 1 12 ~i 131 adoptata cu 
16 voturi "pentru"; 

- Hotararea nr. 32 privind aprobarea Planului de investitii pe anul 2014 1 al SC Hidro 
Prahova SA In cadrul sistemelor de alimentare cu apa/canal izare 1 pentru Ora~ul Sinaia 1 

cu finantare din fond liD ~i Cota de Dezvoltarel adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 33 privind participarea ORA$ULUI SINAIA Ia constituirea Asociatiei 
CENTRUL DE TURISM 51 PROMOVARE SINAIA ~i aprobarea Actului Constitutiv ~i a 
Statutului asociatiei 1 adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 34 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta 1 de 
asistenta $i/sau de reprezentare de catre Ora$ul Sinaia / Primaria Ora$ului/ Consiliul 
Local Sinaia 1 In vederea promovarii unor actiuni 1 aparari sau cai de atac1 adoptata cu 13 
voturi "pentru"1 "o abtinere" si un vot "lmpotriva". 

- Hotararea nr. 35 privind modificarea tarifelor din Hotararea Consiliului Local nr. 
23/2011 privind comercializarea produselor in pietele orasului Sinaia 1 adoptata cu 16 
voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 36 privind scutirea de Ia tarifele pentru inmormantare in conformitate cu 
HCL 23/2011 1 pentru persoanele considerate cazuri speciale 1 adoptata cu 16 voturi 
"pentru". 

- Hotararea nr. 37 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 191/2013 referitoare 
Ia aprobarea tarifelor pentru activitatea Directiei de Administrare Casino Sinaia din cadrul 
SC. Sinaia Forever SRL 1 adoptata cu 16 voturi "pentru". 

- Hotararea nr. 38 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia judetul Prahova 1 adoptata cu 16 
voturi "pentru". 
Sedinta $i -a incheiat lucrarile Ia orele 171 05 . 


