
H 0 TAR ARE A NR. 57 

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA 

Privind crearea unei alei cu ambele puncte de acces din str. Mihail Kogalniceanu, ca fiind 
Aleea " EROU GHEORGHE UNGUREANU" 

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana ~i Cadastru nr. 
10689/17.04.2014 prin care se propune crearea unei alei de acces din str. Mihail 
Kogalniceanu intre nr. po~tale 26 ~i 28 cu ie~ire in str. Mihail Kogalniceanu intre nr. 
po~tale 38 ~i 40, cu denumirea Aleea "EROU GHEORGHE UNGUREANU" cu o lungime de 
58,7 m., latime medie de 1,7 m., suprafata 94 mp ~i fiind materializata cu scari; 

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

In baza Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul Leg ii 215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, art. 36 alin.2 litera "c" coroborat cu art . 45 alin. 3; 

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA 
HOTARA$TE: 

ART.l. - Aproba introducerea in domeniul public al ora~ului Sinaia a terenului in 
suprafata de 94 mp cu acces din str. Mihail Kogalniceanu intre nr. po~tale 26 ~i 28 cu 
ie~ire in str. Mihail Kogalniceanu intre nr. po~tale 38 ~i 40. 

ART.2. - Aproba ca terenul in suprafata de 94 mp, cu ambele puncte de acces din str. 
Mihail Kogalniceanu ~i apartinand domeniului public al ora~ului Sinaia, sa aiba destinatia 
de alee de acces, conform planului anexat. 

ART.3. - Aproba atribuirea denumirii aleii cu ambele puncte de acces din str. Mihail 
Kogalniceanu, ca fiind ALEEA EROU GHEORGHE UNGUREANU, cu o lungime de 58,7 m, 
latime medie de 1,7 m, suprafata 94 mp ~i materializata cu scari. 

ART.4. - Primarul ora~ului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce Ia indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 

ESCU 

1 ex. Prefect 
1 ex. Primar / 
1 ex. Serv.Venituri si Cheltu ieli 
1 ex. Serv. Urbanism 
1 ex. Se afiseaza Ia avizier si pe site-u l propriu 


