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Încheiat astăzi 17 iulie 2018, orele 14,00 În şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului În baza dispoziţiei nr. 215 din 11
iulie 2018, la Bistro-ul" Carp" - Cota 2000.

D-na. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleşi. Lipsesc motivat dl. cons. Niche Alin şi dl. cons. Vasile Gheorghe.
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. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena
Banu, secretarul oraşului Sinaia, dl. Panait Marian-Valerie, administrator public oraş
Sinaia, dna. Şutu Laura, director Poliţia Locală, dl. Voicu Ilie, inspector Serviciul
Urbanism şi Cadastru, dna. Vasile Paula, şef Serviciu Buget şi Resurse Umane şi
dna. Maria Popescu, inspector Departamentul Juridic, Contencios Administrativ şi
Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
Participă În calitate de invitaţi: d-ra Floricică Maria, administrator Se.Transport
Urban SRL, dna. Luţă Nuşia, contabil şef se. Transport Urban SRL., dl. Negulescu
Cristian, administrator Se. Sinaia Forever SRL.
De asemenea, la şedinţă participă un număr de 11 cetăţeni ai oraşului.
DI. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi propune ca şedinţa de astăzi
să fie condusă de dl. cons. Remus David. Supusa la vot, propunerea se aprobă În
unanimitate.
DI. cons. Remus David mulţumeşte dlui primar pentru invitaţia adresată În
această locaţie deosebită În care se va desfăşura şedinţa de consiliu.
Aduce la cunoştinţa celor prezenţi că pe ordinea de zi sunt Înscrise 20 de puncte la
care se mai adaugă 2 puncte Înscrise pe ordinea de zi suplimentară.
Supune la vot ordinea de zi completată cu cele două puncte care se aprobă În
unanimitate.
Preşedintele de şedinţă supune atenţiei punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv
aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu din lunile mai şi iunie.
Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestui punct.
Întrucât nu sunt intervenţii, supuse votului, procesele verbale se aprobă În
unanimitate.
Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar arata că, prin rectificare a propus următoarele:
- Virarea sumei de 171.000 lei, de la Reparaţii faţada Şcolii George Enescu şi a
sumei de 29.000 lei rămasă de la cumpărarea imobilului din str. Cuza Vodă nr. 20
şi repartizarea acesteia către Spitalul orăşenesc - clădirea nouă pentru achiziţie
tâmplărie şi 65.000 lei pentru achiziţia unei maşini izoterme care să asigure
transportul hranei la Grădiniţa George Enescu şi Gradiniţa Floare de Colt iar restul
pentru reparaţii străzi.



- Majorarea capitalului social al Se. Transport Urban SRL cu suma de 350.000 lei
pentru achiziţionarea unei instalaţii pe cablu tip teleski la mâna a doua, pentru
transportul turiştilor În Valea Soarelui. Datorită construirii celor două gondole, a
crescut foarte mult numărul turiştilor care urcă pe munte şi achiziţionarea acestui
teleski este prioritatea nr. unu a Se. Transport Urban SRL. pentru că, altfel vom
pierde foarte mulţi turişti.
DI. cons. Creţu Pompiliu Întreabă dacă montarea instalaţiei intră În seama TUS-
ului.
DI. primar precizează că, se va stabili pe parcurs, mai Întâi se face proiectul după
care, dacă nu fac faţă vor fi ajutaţi, dar, de preferinţă ar fi s-e monteze ei.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui Împrumut
În sumă de maxim 10.500.000 lei În vederea refinanţării integrale a soldului datorat
În cadrul Contractului de credit pentru investiţii nr. 0078/2013 Încheiat de către
Oraşul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA.
Preşedintele de şedinţă da cuvântului dlui primar ca să susţină acest proiect de
hotărâre.
DI. primar menţionează că este vorba despre refinanţarea Împrumutului contractat
de Oraşul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA. În urma analizei financiare care s-a făcut a
reieşit că, prin refinanţare se vor scădea costurile şi se va realiza o economie de
1,59 mii lei pe perioada de derulare a Împrumutului. Din totalul de 16 miI. Iei, s-au
achitat până În prezent 6 milioane lei; au rămas 10 miI. Iei pentru care se va face
Împrumut pentru refinanţare credit. Contractarea Împrumutului se va face prin
licitaţie.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate.
DI. primar menţionează că, În raportul de specialitate sunt trecute toate creditele
făcute de oraşul Sinaia.
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării evenimentului
Trofeul Sinaia - Campionatul Naţional de Viteză În Coasta - etapa a V- a, ediţia a X-
a.
Întrucât nu sunt intervenţii, Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de
hotărâre care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 5 - Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Programului de
Îmbunătăţire a eficienţei energetice - Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă
(PAED) la nivelul oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar menţionează că este vorba despre o finanţare a Guvernului elveţian de
85 % din valoarea cheltuielilor angajate, respectiv 10000 franci elveţieni sau
aproximativ 40100 lei şi 85% din valoarea cotizatie! la RoEEA pentru a trata Planul
de Acţiune pentru Energie Durabilă realizat În anul 2016 sub forma Programului de
Îmbunătăţire a eficienţei energetice. Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice
asigură coordonarea acestui program de cooperare româno-elveţian.
Preşedintele de şedinţă Întreabă dacă mai sunt Întrebări pe marginea acestui
punct.
Deoarece nu mai sunt intervenţii, supus votului proiectul de hotărâre sus menţionat
se aprobă În unanimitate.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Se.
Sinaia Forever SRL.
DI. Primar menţionează că este vorba doar de o singură modificare. După noile
reglementari europene, se Înfiinţează un post de responsabil cu protecţia datelor
personale În subordinea Administratorului Se. Sinaia Forever SRL.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate În formula prezentată de iniţiator.



Urmează pct. 7 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL.situat
În Sinaia, str. Brânduşelor nr.9, bl. 9 A, parter, apartament nr. 3.
Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se aprobă În unanimitate.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării pct. nr. 8 - Proiect de hotărâre privind
vânzarea apartamentului ANL. situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr.13, bl. 9 C, etaj
3, apartament nr. 14. Proiectul se adoptă În unanimitate.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL.
situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr.15, bl. 12, etaj 3, apartament nr. 13.
Supus votului, proiectul de hotărâre se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Preşedintele de şedinţă supune la vot pct. nr.10 - Proiect de hotărâre privind
vânzarea apartamentului ANL. situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr.15, bl. 12, etaj
3, apartament nr. 16. Proiectul de hotărâre se adoptă În unanimitate În forma
prezentată.
Urmează pct. 11 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului
de concesiune nr. 8135/26.05.2005 Încheiat Între Consiliul Local Sinaia şi dr.
Mateescu Mihaela Liliana.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate. Contractul se prelungeşte pentru o perioadă de 1
an.
Se trece la pct. 12 - Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de
donatie autentificat cu nr. 2101/19.11.2009.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect de
hotărâre.
OI. primar menţionează că, este vorba despre modificarea contractului de donaţie,
În sensul că trebuie să i se asigure pictorului Costinescu care a donat oraşului
Sinaia 100 tablouri, dreptul de folosinţa asupra unei garsoniere În blocul Ozer,
urmând ca se. Sinaia Forever SRL. să plătească c/val chiriei şi a utilităţilor aşa este
consemnat În contract.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre care se adopta În
unanimitate În forma prezentată de intiator.
Urmează pct. 13 - Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei a două
unităţi locative din locuinţe sociale destinate persoanelor evacuate/evacuablle care
locuiesc/au locuit În imobile retrocedate foştilor proprietari, În locuinţe de
necesitate cazuri sociale, situate În Sinaia, str. Spitalului nr. 2 B, bl. El, ap.9 şi
ap.17.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui. Primar ca să prezinte acest proiect.
OI. primar arata că, În anul 2004 s-au construit În Platoul Izvor locuinţe de
necesitate (barăci). Aceste locuinţe au fost repartizate persoanele cu probleme dar,
pe lângă aceste persoane au intrat şi altele care au transformat barăcile Într-un
focar de infecţie plin de gândaci si şobolani. Familiilor care au plătit chiria şi
utilităţile la zi, li se vor repartiza locuinţe de necesitate În blocurile din str. Spitalului
şi Piscul Câinelui. Urmează ca barăcile să fie demolate şi să se construiască un bloc
de apartamente şi garsoniere pentru cazurile sociale.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se aprobă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de cătrae Oraşul
Sinaia/Primăria oraşului Sinaia, Consiliul Local al Oraşului Sinaia, pentru
promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac.
OI. primar precizează că, suntem În proces cu Se.Regat SRL. care are la Izvorul
Rece un chioşc amplasat pe terenul Primăriei. S-a discutat cu el şi s-ar putea să
renunţe la proces şi să nu mai fie nevoie de externalizare.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă În
unanimitate.



Urmează pct. 15 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului situat În Sinaia,
str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, În suprafaţa de 950 mp., ce face obiectul
contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, către Se. Schi Mont SRL.
Preşedintele de şedinţă arata că este vorba despre un teren de 950 mp. situat
pe str. Drum Cota 1400 care a fost evaluat la suma de 60 euro/rnp.şl concesionat
cu 27 euro/rup. În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism propune ca preţul
de vânzare să fie de 70 euro/rup.
OI. cons. Suvaina Mihai Dan consideră că preţul este mic În condiţiile În care În
zona respectivă s-a vândut teren de la 100 euro/rup. În sus.
OI. primar precizează că, terenul respectiv este tranzitat de o conductă de gaze
naturale. Solicită să se treaca În hotărâre ca termenul de cumpărare să fie de 6
luni.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adopta cu 13 voturi "pentru", un vot "Împotrivă" (dl. cons. Suvaina Mihai)
şi" o abţinere" (dl. cons. Creţu Pompiliu).
Se trece la pct. 16 - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al
oraşului Sinaia În domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului În suprafaţă de
3750 mp., anularea poziţiei nr. 263 din anexă la HCL. Nr. 107/09.11.1999 şi
modificarea poziţiei nr. 262 din anexă la HCL. Nr. 107/1999 privind aprobarea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.
Întrucât nu sunt intervenţii, supus aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat se
aprobă În unanimitate.
În continuare, Preşedintele de şedinţă supune atenţiei pct. 17 de pe ordinea de zi -
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare
destinaţie teren din zona locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter
predominant de odihnă şi recreere, turism, În zonă mixtă: instituţii şi
servicii/agrement şi sport şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel
şi amenajare peisagistică, strada Theodor Aman nr. 14 - 16, taria 29, parcelele
Cc18, Cc21, oraş Sinaia, judeţul Prahova".
OI. primar arata că este vorba despre construirea unui hotel şi amenajare
peisagistică, În zona Theodor Aman.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adopta cu 15 voturi" pentru".
Urmează pct. 18 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de Începere
a lucrărilor prevăzut la art. 6.e.2 din contractul de concesiune nr.
16702/28.06.2017.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat cu
o prelungire a termenului de Începere a lucrărilor de 6 luni. Proiectul se adoptă În
unanimitate.
Se trece la pct. 19 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de
finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.e.2 din contractul de concesiune nr.
16950/30.07.2018.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adopta cu 14 voturi" pentru". Nu votează dl. consilier Dimache Alin având un
interes patrimonial.
Urmează pct. 20 - Proiect de hotărâre privind alipirea terenurilor situate În Sinaia,
str. Aosta nr. 42C şi 42D, În suprafaţa de 205 mp şi 70 mp ce fac obiectul
contractelor de concesiune nr. 29360/2007, nr. 16432/2015, nr.9299/2018 şi
actelor adiţionale nr. 27776/2010 şi nr. 27924/2012.
Preşedintele de şedinţă arata că este vorba despre două terenuri de pe str.
Aosta care au fost concesionate şi acum urmează să se facă alipirea. Actul se va
face de către notarul public.
Spus aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentată.
Se trece la ordinea de zi suplimentară.



Preşedintele de şedinţă supune atenţiei pct. 1 - Proiect de hotărâre privind
majorarea tarifului lunar (lei/rnp.) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă,
situate În Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui. Primar ca să susţină acest proiect de
hotărâre.
OI. primar precizează că a propus să se majoreze chiria la locuinţele de serviciu
situate În blocul Ozer din str. Walter Maracineanu nr. 20 Închiriate medicilor şi
profesorilor. Acum chiria este de 1 leu/rup. jlună, o chirie foarte mică În condiţiile În
care aceste locuinţe au fost reabilitate de curând. Propune o chirie de 5 lel/rnp.
jlună şi, de asemenea să se precizeze În hotărâre că sunt locuinţe de serviciu.
OI. cons. Milos Calin propune să li se perceapă o chirie de 3 leijmpjlună.
Propunerea de 3 leijmp. jlună este agreată şi de dl. cons. Suvaina Mihai Dan care
consideră că nu este corect să li se majoreze chiria pentru că li s-au majorat
salariile medicilor.
Au loc discuţii În contradictoriu Între membrii consiliului.
OI. primar aduce la cunoştinţa celor prezenţi că a discutat cu medicii şi au fost de
acord cu aceasta majorare.
Preşedintele de şedinţă supune la vot mai Întâi propunerea de majorare a
tarifului la chirie de 5 leijmp. jlună. Propunerea se aprobă cu 11 voturi" pentru"," o
abţinere" (se abţine dra. Poponete Valentina) şi 3 voturi" Împotrivă" (au votat
Împotrivă dl. cons. Suvaina Mihai, dl. cons. Miloş Călin şi dl. cons. Dimache Alin) cu
amendamentul propus de a se completa cu" locuinţe de serviciu".
Nu se mai supune la vot propunerea dlui cons. Miloş Călin.
Se trece la pct, 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării contractului
de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, de către Se. Sinaia
Forever SRL.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
OI. primar menţionează că, de fapt este o completare a contractului de
administrare a domeniului public şi privat de către Se. Sinaia Forever SRL, cu
serviciul de salubritate care În prezent este În situaţie de avarie. A contactat trei
firme pentru preluarea serviciului dar acestea practica tarife foarte mari şi s-a
renunţat. Începând cu data de 01 august 2018 a propus ca serviciul de salubritate
să fie preluat de către Se. Sinaia Forever SRL până la organizarea unei noi licitaţi.
De asemenea, a propus şi tarifele ce vor fi practicate În această perioadă.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
În Încheiere, referindu-se la locaţia În care s-a desfăşurat şedinţa, dl. primar
precizează că, acest spaţiu de serviciu a fost realizat de se. Transport Urban SRL.
cu sprijinul Consiliului Local. S-a investit. aşa cum se vede, În dotări şi amenajări şi
s-a realizat acest spatiu care va fi inaugurat astăzi.
O-ra Floricică Maria, administrator TUS Sinaia, mulţumeşte Consiliului local
pentru ajutorul şi susţinerea acordată. Consideră că, acest spaţiu a venit ca o
necesitate pentru a satisface cerinţele turiştilor care vin pe munte. Mulţumeşte
pentru Încrederea acordată, mulţumeşte echipei de la TUS pentru ca, fără ei nu ar
fi putut să realizeze acest lucru Într-un timp atât de scurt şi, de asemenea, Îi
mulţumeşte dlui primar Vlad Oprea care a susţinut iniţiativa şi s-a implicat În tot
ceea ce Înseamnă designer interior care este opera lui.
Preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi
declară Închise lucrările şedinţei la ora .J...,.Jo,~ _
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