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Încheiat astăzi 23 iulie 2018, orele 14,00 În şedinţa de Îndată a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr.
220/23.07.2018, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Ona. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleşi. Lipsesc motivat: dl. cons. Lupoiu Iulian, dl. cons. Cretu Pompiliu, dl. cons.
Dimache Alin, dl. cons. Vasile Gheorghe şi dl. cons. Miloş Călin.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă În care s-au
nominalizat data, ora şi locul ţinerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la
prezentul proces verbal.
La şedinţă participă: dl. primar Vlad Oprea, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul
oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dl. Valerie-
Marian Panait, administrator public oraş Sinaia, dna. Vasile Paula, Sef Serviciu
Buget şi Resurse Umane, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect şef al oraşului şi d-na,
Maria Popescu, inspector Departamentul Juridic, Contencios-Administrativ şi
Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
OI. primar deschide lucrările şedinţei şi il invită pe dl. cons. Remus David,
preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia conducerea acesteia.
Preşedintele de şedinţă arată că, pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâri.
Întreabă daca sunt observaţii pe marginea acesteia. Deoarece nu sunt intervenţii,
supusă la vot ordinea de zi se aprobă În unanimitate.
Se treee la pet. 1 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul privat În domeniul public al orasului Sinaia şi completarea anexei nr. 12
cu poziţiile 417, 418, 419, 420 şi 421 la Hotărârea Consiliului Local nr.
107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
OI. primar arată că este vorba despre terenurile aferente locuintelor sociale şi
terenurile aferente caii pietonale care trebuie trecute in domeniul public al oraşului
Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează per. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul
şcolar 2018 - 2019.
OI. primar precizează că, reţeaua şcolară trebuie aprobată urgent pentru că până
la Începutul anului şcolar a mai rămas foarte putin si unităţile de Învăţământ nu mai
pot funcţiona.
Ona. Cons. Arieşan Aurora menţionează că, s-a făcut o modificare la reţeaua
şcolară, În sensul că, este necesar ca Gradiniţa Fluturaşii cu program normal să se
redeschidă şi să funcţioneze În sediul din Calea Moroieni nr. 20.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat
care se adopta in unanimitate in forma prezentată.
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- primire a patrimoniului, activelor fixe si circulante precum şi a disponibilitatllor
Înregistrate la data de 31.08.2018 Între Şcoala Gimnaziala George Enescu cu toate
structurile subordonate şi Şcoala Gimnaziala Principesa Maria În calitate de Predatori
şi Colegiul Mihail Cantacuzino În calitate de Primitor.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să explice celor prezenţi
despre ce este vorba.
DI. primar arata că, după această reorganizare a unităţilor de Învăţământ, este
necesar să se aprobe metodologia de predare-primire a patrimoniului de la cele
doua scoli şi Clubul Sportiv Scolar, la Colegiul Mihail Cantacuzino pentru că, daca nu
se face această predare-primire a inventarului, Trezoreria nu vrea să Închidă
conturile unităţilor de Învăţământ.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.

În Încheiere, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare
şi declară lucrările şedinţei Închise, la orele 14,15.
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