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CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA 

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 
30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586, In suprafata de 372 mp din 

domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru amenajare spatiu verde $i recreere 

Avand In vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana $i Cadastru nr. 
16599 I 25.06.2014 prin care propune concesionarea prin licitatie publica a terenului 
situat In Sinaia, str. Pustnicului nr. 30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586, In 
suprafata de 372 mp din domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru amenajare spatiu 
verde $i recreere; 

Avand In vedere ca terenul In suprafata de 372 mp, situat in Sinaia, str. 
Pustnicului nr. 30A, este grevat de sarcini, fiind traversat de o conducta de transport apa 
cu diametrul de 150 mm, care alimenteaza cartierul Tirul cu Porumbei $i zona M. 
Eminescu, terenul respectiv este impropriu construirii $i se poate folosi doar pentru 
amenajari U$Oare. 

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ; 
In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata cu modificarile $i 

completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 
In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile $i completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. "c", coroborat cu art. 45 alin.3; 

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA 
HOTARA$TE: 

ART.1. - Aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Sinaia, str. 
Pustnicului nr. 30A, nr. cadastral 20568, nr. carte funciara 20586, in suprafata de 372 
mp din domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru amenajare spatiu verde $i recreere. 
ART.2. - La licitatie pot participa numai persoane fizice care detin o proprietate 
invecinata cu una din laturile terenului licitat. 
ART.3. - Avand In vedere ca terenul in suprafata de 372 mp, situat in Sinaia, str. 
Pustnicului nr. 30A, nu este liber de sarcini, fiind traversat de o conducta de transport 
apa cu diametrul de 150 mm, ca$tigatorul licitatiei nu va ridica nicio pretentie legata de 
aceasta sarcina si nu va solicita schimbarea destinatiei terenului. 
ART.4. - Aproba documentatia de licitatie conform anexelor 1,2,3,4 $i 5. 
ART.S. - Pretul de pornire al licitatiei este de 50 EURO/mp. 
ART.6. - Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 de ani. 
ART.7.- Plata concesiunii se va face integral Ia semnarea contractului de concesiune. 
ART.S. - Imputernice$te Primarul ora$ului Sinaia sa semneze contractu! de concesiune. 
ART.9. - Primarul ora$ului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune in executare 
prezenta hotarare. o . 
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1 ex. Prefect 
1 ex. Serviciul Urbanism 
1 ex. Serviciul Venituri si Chelt ieli 
1 ex. Se va afisa pe site-ul pr priu 
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