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Încheiat astăzi 16 mai 2018, orele 16,00 În şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr. 159 din
10 mai 2018, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

O-na. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleşi. Lipseşte motivat dl. cons. Creţu Pompiliu.
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 publlc oraş
Sinaia, dna. Şutu Laura, director Poliţia Locală, Gherasim Mihaiela, arhitect şef oraş
Sinaia, dl. Tudor Daniel, şef Departament Politici Publice, dna. Vasile Paula, şef
Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Jugănaru Gabriel, consilier Cabinet Primar,
dna. Gheauş Cristina, consilier Cabinet Primar şi Maria Popescu, inspector
Departamentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care
asigură secretariatul şedinţei.
Participă În calitate de invitaţi: dl. Negulescu Cristian, administrator Se. Sinaia
Forever SRL, dna. Labeş Irina, director economic se. Sinaia Forever SRL, d-ra
Maria Floricică, administrator Se. Transport Urban SRL, dna. Luţă Nuşia, contabil
sef se. Transport Urban SRL.
De asemenea, la şedinţă participă În calitate de cetăţean, dl. arh. Dan Manea.
OI. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi aduce la cunoştinţa celor
prezenţi că trebuie să se aleagă un alt preşedinte de şedinţa deoarece a expirat
perioada de 3 luni pe cât a fost ales dl. cons.David Remus. În acest sens, o
propune pe dna cons. Anca Hogea.
Supune la vot propunerea făcută care se aprobă În unanimitate.
OI. primar o invită pe d-na cons. Hogea Anca, preşedinte de şedinţă ales pentru 3
luni, să preia lucrările şedinţei de astăzi.
Ona Hogea Anca ii salută pe cei prezenţi şi Întreabă dacă mai sunt alte proiecte
de adăugat pe ordinea de zi.
OI. primar propune să se retragă de pe ordinea de zi pct. 20 pentru care mai
trebuie ceva clarificat, ceva legat de Şcoala Principesa Maria.
Ona. Preşedinte de şedinţă propune să se aprobe ordinea de zi, dar fără
punctul 20.
Supusă la vot ordinea de zi se aprobă În unanimitate fără pct. 20.
Ona. Preşedinte de şedinţă Începe şedinţa cu aprobarea proceselor verbale ale
şedinţelor de consiliu din luna martie 2018. Cu 16 voturi "pentru" se aprobă
procesele verbale ale şedinţelor din luna martie 2018 .
OI. cons. Vasile Gheorghe solicită să fie trecut În procesul verbal la fiecare
şedinţă numele celui care s-a abţinut sau a votat Împotrivă.
OI. primar arată că, nu se poate trece În procesul verbal; cel care s-a abţinut
poate să solicite să fie trecut În procesul verbal În mod expres. Se trece În procesul



verbal doar atunci când se votează nominal, când este Întrebat fiecare consilier
cum votează, aşa cum prevede legea nr. 215/2001.
DI. cons. Vasile Gheorghe Îşi aminteşte că s-a aprobat acest lucru.
DI. primar consideră că nu se poate aproba ceva Împotriva legii. Daca cineva
doreşte să se consemneze În procesul verbal modul În care a votat, cere În mod
expres să se menţioneze acest lucru. Când este Întrebat nominal atunci spune că
votează "pentru", "Împotriva" sau se "abţine", nu se pot face alte reguli. Nu este
obligatoriu acest lucru.
Dna. Preşedinte Hogea Anca Îşi aminteşte că se menţiona de regula În procesul
verbal numele celor care doreau sa fie trecuţi.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local şi Conturilor de execuţie ale bugetelor
instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017.
Dna Anca Hogea, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui primar ca să susţină
acest proiect.
DI. primar arată că, a mai fost prezentat Consiliului local la Începutul anului, acum
el a fost Încheiat pe final, veniturile au fot realizate În proporţie de 95,95% din care
veniturile proprii În procent de 94,42%, iar veniturile curente În proporţie de
95,95%, cheltuielile fiind realizate În procent de 90,87% având un excedent la
sfârşitul anului În suma de 1.775.098 lei care a fost repartizat conform bugetului
aprobat În luna februarie.
Dna Preşedinte de şedinţă Întreabă dacă sunt intervenţii pe marginea acestui
proiect.
Intrucât nu sunt Întrebări, supus la vot, proiectul 2 se adoptă În unanimitate.
Urmează pct. 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale
Se. Sinaia Forever SRL. Ia data de 31.12.2017.
Dna. Preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar arată că la Sinaia Forever avem venituri de 2,8 milioane lei, cheltuieli
de 2,6 milioane lei rezultând un profit net de 176.993 lei din care s-a constituit o
rezervă de 18.000 lei şi restul de 158.000 lei pentru mici investiţii care au fost
aprobate. Îi informează pe cei prezenţi că, dacă sunt Întrebări sau nelămuriri, În
sală se află dl. director Cristi Negulescu şi directorul economic, care pot răspunde.
DI. cons. Miloş Călin apreciază că cei de la Sinaia Forever au muncit mult, iar dl,
Primar Îi felicita pentru munca depusă şi doreşte mai multe rezultate bune din
partea acestora.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale
se. Transport Urban SRL. Sinaia, la data de 31.12.2017.
Preşedintele de şedinţa dă cuvântul domnului primar Vlad Oprea ca să susţină
acest proiect.
DI. primar menţionează că, la fel, a doua societate publică a avut venituri totale
de 7,7 milioane lei şi cheltuieli de 8,6 lei, rezultând o pierdere brută de 826.000 lei.
A avut o discuţie cu d-ra administrator Floricică Maria care a preluat societatea În
ianuarie 2017, când s-a hotărât schimbarea administratorului, atunci când gondola
1 nu funcţiona, la fel zăpada artificială nu funcţiona şi a reuşit să o redreseze pe
parcurs, pierderea În mare parte datorându-se şi dobânzllor pe care le plătesc la
creditul pe care-I au În valoare de 34.628.000 lei.
DI. primar o Întreabă pe d-ra administrator cât plăteşte anual rata şi dobânda la
credit.
D-ra Maria Floricică arată că, pe 2017 a plătit 1.346.000 lei numai rata iar
dobânzlle 1.530.000 lei. De asemenea, s-a plătit pe anul 2017, 1 milion lei din
lucrările restante pe anul 2017 care erau datorii către constructor, iar pe 2018 lei
s-au plătit până În acest moment 3 milioane lei.
DI. primar menţionează că, dacă ne uităm pe graficele comparative, Încasările au
crescut foarte mult mai ales pe domeniul schiabil faţă de anii precedenţi; acestea
au crescut aprox.de 4 ori.



Întreabă dacă sunt intervenţii pe marginea acestui punct?
DI. cons. Miloş Călin Întreabă unde se regăsesc cele 2 milioane sau 2 milioane şi
ceva lei majorare de capital?
DI. primar o roagă pe dna Luţă Nuşia, contabilul şef al se. Transport Urban să
răspundă.
Dna Luta Nusia arată că, pe 2017 societatea a primit 1,9 milioane lei majorare
de capital, bani care sunt trecuţi În bilanţ.
DI. primar subliniază faptul că, societatea a avut plăţi foarte mari de făcut :
credit, dobânzi plus datorii către constructor.
Dra administrator intervine precizând că la constructori pe 2017 a platit 1
milion, iar dobânzi le la credite au fost de 1.530.501 lei şi creditul a fost de
1.346.000 lei, societatea achitând cam jumătate din majorarea de capital. Afirmă
că, În 2017 au fost multe cheltuieli şi pentru reparaţia Telegondolei I Sinaia, care
s-au ridicat la 70.000 euro.
DI. primar consideră că, suportul pe care l-a dat Consiliul local societăţii, a fost
cam jumătate din cât au avut ei de plătit.
Dna Luţă Nuşia reaminteşete celor prezenţi că TUS-ul a trecut la realizarea
restaurantului de la Cota 2000, unde s-au dat cu precădere nişte bani, iar până
acum s-au cheltuit aprox. 100.000 euro., respectiv 470.000 lei.
DI. Miloş Călin Întreabă dacă dna. Administrator are situaţia cu rămăşiţele care
i-au revenit după ce a preluat conducerea societăţii.
I se răspunde afirmativ.
Dna. Hogea Anca, preşedintele de şedinţă Întreabă daca mai sunt intervenţii pe
marginea acestui proiect.
Intrucât nu mai sunt Întrebări, supus aprobării, proiectul de hotărâre nr. 4 se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
DI. primar o felicită atât pe Maria Floricica cât şi Întreaga echipă pentru activitatea
depusă În cadrul societăţii.
Urmează pct. 5 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului
de concesiune nr. 8136/26.05.2005, Încheiat Între Consiliul Local Sinaia şi dr. Voicu
Anişoara.
Dna. Preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să prezinte acest proiect.
DI. primar menţionează că au fost două solicitări, cu una din solicitările venite de
la medicii de familia nu a fost de acord s-o pomoveze, şi explică despre ce este
vorba. Este vorba de dna dr. Mateescu care este medic de familie În Platoul Izvor.
Nu a fost de acord cu prelungirea contractului deoarece doreşte ca toate cabinetele
medicilor de familie să fie concentrate la Policlinica din centru.
DI. cons. Suvaina Dan Mihai consideră că nu este bine să se mute cabinetul dnei
dr. Mateescu În centru pentru că, la cabinetul dânsei din Platoul Izvor sunt arondate
peste 3000 de persoane care vor veni În centru şi vor bloca activitatea.
DI. cons. Boteanu George sesizează că, Într-adevăr În Platou sunt foarte mulţi
pensionari care s-au obişnuit acolo. În cazul În care se desfiinţează cabinetul din
Platou şi vor veni În centru, aceştia vor aglomera În primul rând transportul local si,
de asemenea, vor aglomera cabinetele din centru. Este de părare ca acest cabinet
să rămână În Platou pentru a veni În Întâmpinarea locuitorilor din acea zonă.
DI. cons. Şuvaina Dan Mihai afirmă că, la Policlinică este cabinetul unde este
cardiologia iar celalalt liber va fi cabinet pentru un psihiatru sau un psiholog.
DI. primar a Înţeles mesajul, la următoarea şedinţă de consiliu va supune atenţiei
proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului si pentru dna. Dr. Mateescu.
Dna. Preşedinte de şedinţă Întreabă dacă mai sunt intervenţii pe marginea
acestui punct. Întrucât nu mai sunt observaţii, supune la vot proiectul de hotărâre
de la nr. 5 care se aprobă În unanimitate.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică
a terenului, aparţinând domeniului privat al oraşului, În suprafaţă de 60 mp, situat
În oraşul Sinaia, bd. Republicii nr. 15, lot 2, pentru amenajare parcare auto.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism, care a
Iniţiat acest proiect.



DI. cons. Remus David precizează că, este vorba despre o bucată de teren din
spatele casei În suprafaţa de 60 mp.
DI. cons. Vasile Gheorghe sesizează că suprafaţa terenului nu este În
concordanţă cu schiţa anexată.
DI. cons. Remus David arată că, pe plan este trecută suprafaţa de 60 mp.
Propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 40 euro/rup.
DI. cons. Vasile Gheorghe consideră că preţul de pornire a Iicitaţiei este mic.
Dna. Preşedinte de şedinţă propune spre aprobare proiectul de hotărâre, cu 40
euro/rup. preţ de pornire a licitaţiei, care se aprobă În unanimitate.
Urmează pct. 7 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de Începere a
lucrărilor prevăzut la art. 6.C.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014.
Dna Hogea Anca dă cuvântul preşedintelui comisiei de urbanism ca să susţină
acest proiect.
DI.cons. Remus David precizează că, s-a cerut prelungirea termenului pentru că
a avut probleme la obţinerea avizelor.
DI. primar propune prelungirea termenului cu 3 luni.
Dna preşedinte de şedinţă Întreabă dacă mai sunt observaţii pe marginea
acestui proiect. Deoarece nu mai sunt intervenţii, supus la vot punctul 7 se aprobă
În unanimitate.
Se trece la pct. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare juridică de către Oraşul
Sinaia/Primăria oraşului Sinaia, Consiliul Local al oraşului Sinaia, pentru
promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac.
Dna Preşedinte de şedinţă dă cuvântului dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar arata că sunt două speţe pentru care solicită să se achiziţioneze servicii
juridice externe: una este o plângere Împotriva măsurilor din raportul Întocmit de
Curtea de Conturi. Curtea de conturi, În urma controlului a imputat 11000 euro la
25 persoane, valoarea pentru autoturism. Personal, consideră că este total ilegală
această imputare şi este convins că se va câştiga În instanţă. A doua speţă, se
referă la faptul că Asociaţia Turistică Sinaia a dat În judecată din nou Consiliul local
ca să nu achite taxa de promovare turistică.
DI. cons. Boteanu George doreşte să le spună celor prezenţi ca o infomare, ca
să ştie că, nu neapărat dacă vine În control un angajat al Curţii de Conturi
cunoaşte sau nu automat şi legislaţie. A citit În raport şi a rămas surprins de felul
În care auditorii au propus Consiliului local să prelungească termenul de prescripţie,
"nişte lucruri de te doare mintea. Este incredibil cum angajaţi ai statului vin şi fac
controale şi propun nişte lucruri ilegale."
DI. cons. Miloş Ştefan-Călin Întreabă dacă Consiliul local va câştiga În instanţă?
DI. cons. Boteanu George este convins că se va caştiga acest proces pentru că
este cumplit cum ei pot fi şi economişti şi jurişti.
DI. cons. Miloş Călin Întreabă ce se Întâmplă dacă se pierde unul din aceste
procese? Înseamnă că banii achitaţi pentru consultanţă vor fi plătiţi de membrii
Consiliului Local?
DI. primar răspunde negativ, afirmă că sunt cazuri În care unele procese sunt
pierdute iar altele câştigate.
Spune atenţiei două aspecte pe care doreşte să le cunoască membrii Consiliului:

1) Fapta este prescrisă, pentru că după 3 ani nu se mai pot imputa niciun fel de
sume - de atunci au trecut 5 ani şi Curtea de conturi a făcut 3 controale la
Primăria Sinaia;

2) Legea respectivă care Într-adevăr interzicea să cumperi maşini peste 18.000
euro nu prevede la acest lucru niciun fel de sancţiune; În lege scrie dar ce
se sancţionează, sunt alte lucruri care se sancţionează.

Sunt două lucruri foarte dare. S-a făcut Întâmpinare dar nu au luat-o În seamă.
Iniţial au vrut să se plătească majorări şi penalităţi de aprox. 20000 euro, dar au
renunţat şi a rămas suma de 11000 euro care de fapt au zis că nu este prejudiciu.
In raportul Curţii de conturi scrie că nu s-a creat niciun prejudiciu doar că s-a plătit



mai mult şi trebuie să se reÎntregească fondul de rulment pe care-I are Primăria
pentru maşini.
DI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă dacă plângerea este făcută În numele
Consiliului sau În numele consilierilor, individual.
DI. Primar arată că, nu s-a facut nominal, Curtea de conturi a lăsat anumite
măsuri care se vor regăsi Într-o decizie, În decizie sunt trecuţi absolut toţi, nu mai
trebuie fiecare să se prezinte individual, ea nu a fost Împărţită pe consilieri, sunt 25
vinovaţi de treaba asta, consilieri, primar, secretar, CFP, contabil, nu au
individualizat lucrul acesta.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat
care se aprobă În unanimitate.
Urmează pct. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului
" 1 Iunie - Ziua copilului".
DI. primar arată că, se va organiza ziua internaţională a copilului ca În fiecare an;
se va Închide circulaţia pe Bd. Carol 1 Între Aosta şi Benzinăria Petrom unde se va
desfăşura această activitate.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus
menţionat care se adoptă În unanimitate.
Se trece la pct. 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării
evenimentului "Defilarea elevilor CMC".
DI. primar precizează că este o acţiune care se realizează În fiecare an.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus
menţionat care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului organizării
evenimentului ''Verde Crud - Campania de curăţenie a oraşului Sinaia 2018".
DI. Primar menţionează că este vorba de alocarea sumei de 5000 lei din care se
vor da anumite premii la sfârşit şi echipamente pentru voluntari, saci, mănuşi, etc.
Acţiunea este În desfăşurare.
DI. cons. Miloş Călin-Ştefan sesizează faptul că, sunt În statiune foarte multe
proprietăţi (case) pentru care nu se plăteşte taxa de gunoi şi Împotriva cărora ar
trebui luate măsuri.
DI. cons. Suvaina Dan-Mihai consideră că nu este treaba Consiliului; există o
Întreprindere care se ocupă cu evidenţa abonatilor şi care trebuie să-şi facă datoria
pentru că este interesul lor. Nu pot consilierii să-i caute pe cei care nu plătesc.
DI. primar arată că, la nivel de oraş s-a organizat o acţiune comună cu
operatorul de salubritate care are obligaţia să-i identifice pe cei care nu plătesc
pentru că ei sunt cei mai interesaţi. A discutat acest lucru cu repezentantii
operatorului şi nu numai oraşul Sinaia a făcut acest lucru dar şi şi celelalte oraşe
din zonă.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus
menţionat care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 12 - Proiect de hotărâre privind achiziţionarea sculpturii
monumentale" Omul Universal", autor Ştefan Râmniceanu, de către Centrul
Cultural Carmen Sylva Sinaia.
Dna Hogea Anca dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar, Înainte de a prezenta raportul care este o noutate În istoria oraşului
nostru, a prezentat-o pe Cristina Gheauş care este noul consilier al primarului.
Cristina Gheauş s-a reintors de curând din Franţa este din Comarnic, a făcut liceul
În Sinaia şi a lucrat 20 de ani În Franţa În domeniul promovării turistice.
Ii dă cuvântul dnei Gheauş ca să se prezinte.
Dna Cristina Gheauş menţionează că 10 ani a lucrat pentru promovarea
României la Paris, după care a trecut de partea cealaltă şi s-a apucat să promoveze
turismul francez În două regiuni din Normadia. A analizt cifrele turistilor care
tranzitează anual oraşul Sinaia (aprox. 400.000) comparativ cu turistii din
Normandia care este o regiune turistică importantă şi care este vizitată anual de
aprox. 260.000 turişti şi a ajuns la concluzia că Sinaia este o comoară din punct de



vedere turistic. Mulţumeşte dlui primar că i-a acordat această Încredere; speră că
va dovedi că o merită. Consideră că, un profesionist este cu adevărat Împlinit
atunci când lucrează şi cu mintea şi cu sufletul. Personal, şi-a regăsit sufletul aici şi
este onorată să pună tot ce are mai bun În slujba oraşului Sinaia care Îi este drag.
Promite că va face tot ce este posibil şi aşteaptă cu mare drag recomandările
membrilor consiliului.
DI. primar îi mulţumeşte dnei Cristina Gheauş pentru prezentarea făcută.
Arată că, pe Cristina a rugat-o să facă şi raportul de specialitate, de fapt raportul
de oportunitate În vederea realizării unei astfel de achiziţii. Consideră că s-a ajuns
În punctul În care trebuie să se achiziţioneze şi opere de artă pentru că Sinaia care
este un oraş valoros, este oraşul cu cele mai multe monumente istorice pe cap de
locuitor din România, iar amenajarea urbană contează foarte mult Într-un oraş
special cum este Sinaia. Sunt câteva exemple În referatul Întocmit de Cristina, care
a făcut un studiu din care rezultă că, staţiuni celebre din străinătate cum ar fi
Mageve din Franţa, Saint Moritz din Elveţia, Strasbourg din Franţa, Montreal-
Canada, Paris, sunt oraşe care au un fond municipal de artă contemporană; numai
la Paris, cu care nu ne putem compara, sunt 22.000 de opere de artă din care
3000 sunt de arta modernă. Afirmă că a propus achiziţionarea unei opere de artă,
aşa după cum se poate vedea În prezentarea video, care va fi amplasată În sensul
giratoriu de la Aosta unde de mult a vrut să amplaseze o operă de artă dar nu a
găsit ceva specific zonei deoarece este foarte greu să amplasezi Într-un cerc o
statuie. Trecând la partea a II-a a discuţiei arată că, sculptorul Ştefan Râmniceanu
este unul din cei mai mari sculptori ai României, este un artist de talie
internaţională, care este la origine român; În momentul de faţă locuieşte În Franţa,
este plecat din 1990 din România, este de loc din Ploieşti şi acesta este şi motivul
pentru care a fost convins să vândă o sculptură de asemenea dimensiuni către
Sinaia pentru că este legat de Prahova şi de Sinaia indirect. Este un artist care nu a
vândut nicio operă de artă În România până În momentul de faţă. Este o
personalitate de mare anvergură. A avut expoziţii În numeroase spaţii culturale la
Paris, la Centrul Cultural Român, la Defanse, Galeriile Louis, la Atena În Grecia, În
Belgia la Bruxelles, În Germania la Heildelbrg, În Elveţia la Geneva, la Istanbul În
Turcia, la San Francisco În SUA, În Regatul Bahrain, etc. Având În vedere că este şi
anul centenar menţionează că, şi-a propus să marcheze acest eveniment prin
amplasarea În centrul oraşului a unei opere de artă; a mai fost o ofertă de la un
sculptor din Prahova care, pentru realizarea unei statui a lui IC.Brătianu care a fost
prim ministru În primul război mondial, a solicitat suma de 260.000 lei. Constată
că, există un trend În acest an de a se amplasa busturi ale Regelui Ferdinand,
Reginei Maria, Brătianu, dar a considerat ca Sinaia trebuie să vină cu ceva aparte,
special, iar monumentul respectiv reprezintă "Omul universal"; sculptorul o să-i
facă şi o poveste care va fi expusă În piaţă odată cu inaugurarea lui; ca şi o
noutate, menţionează că, monumentul se Învârte, poate fi văzut din orice punct,
nu rămâne fix, are un motor la bază, iar fântâna va funcţiona În continuare.
DI. cons. Remus David Întreabă ce Înălţime are monumentul?
DI primar răspunde: 4 m Înălţime cu 3 m lăţime.
DI. cons. Alin Dimache Întreabă dacă se va Învârti permanent.
DI. primar ii raspunde negativ, nu are rost să meargă permanent, se va programa
pentru că are un sistem special de rotaţie.
DI. cons. Miloş Călin Întreabă cine face Întreţinerea.
DI. primar precizează că, întreţinerea o va face SC.Sinaia Forever. Sculptorul a
explicat cum se va face pentru că monumentul este vopsit de el, se va aplica un
lac de protecţie, În fiecare an, pentru a menţine mai mult culorile vii, În rest ea nu
se degradează,pentru că este realizată dintr-un oţel foarte gros.
DI. cons. Alin Dimache Întreabă cine va realiza componentele mobile mecanice
din interior.
DI. primar ii răspunde că este vorba despre un motor, elemente mecanice care
nu vor costa foarte mult.



OI. cons. Boteanu George Întreabă ce formă are?
OI. primar menţionează că, monumentul are formă ovală.
Mai mult decât atât, ca să nu fie discuţii, pentru că Centrul Cultural se implică În
implementarea acestui proiect, afirmă că, s-a făcut o evaluare pe care o supune
aprobării. Este evaluarea făcută de un expert autorizat În opere de artă care a
evaluat opera respectivă la suma de 800.000 lei, ceea ce Înseamnă 180.000 euro.
OI. cons. Miloş Călin Întreabă dacă se cunoaşte care a fost cea mai scumpă
operă a dumnealui.
OI. primar arată că, el nu a vândut nicio operă În România. În anul 1990 a primit
o bursă a Guvernului francez În urma căreia s-a stabilit În Franţa.
Dna Cristina Gheauş precizează că, el a fost vândut la Paris de două case de
licitaţii dintre cele mai mari din lume. Ieri a vândut un tablou de 180 mm cu suma
de 45.000 euro.
Ora Floriciă Maria sugerează ca monumentul să fie asigurat ţinând cont de
valoarea pe care o are.
OI. cons. Vasile Gheorghe consideră că, "proiectul este foarte bun şi foarte
necesar şi frumos pentru oraşul nostru dar, gândindu-ne la ceea ce ne-am propus
pentru anul acesta ÎI consideră că este foarte mare. Mai avem din urmă de
rezolvat: instalarea lifturilor pentru blocurile sociale, avem amenajarea spaţii lor la
blocurile ANL, ar fi bine să achiziţionăm nişte aparate automate pentru plata
parcărilor sau să repartizăm aceşti bani la studii şi proiecte ca să atragem fonduri
europene mai ales că noi am achiziţionat şi fosta Casă de Cultură şi ar fi bine s-o
renovăm cu bani europeni."
DI. Primar răspunde Întrebărilor adresate de dl. Vasile:
"Suma alocată pentru acest proiect nu o facem rectificând de nicăieri bani, suma
este din veniturile suplimentare pe care le-am Încasat, nu luăm bani nici de la
Spital, nici de la locurile de joacă; legat de ANL. se fac lucrările În continuare, nu
luăm bani de la parcul care se va realiza; legat de lifturile respective am analizat
cu colegii mei şi vom aloca şi acolo bani şi le vom face, nu au nicio legătură cu
opera respectivă; În ceea ce privesc aparatele automate de parcare, acestea sunt
prinse În proiecte, sunt la Transport Urban şi e problema lor, nu cred că este o
urgenţă ca să luăm automate de parcare, iar la studii şi proiecte În momentul de
fată avem bani, suntem oraşul nr. 1 din România care depune cele mai multe
proiecte pe fonduri europene; În momentul de faţă am depus 4 proiecte pe fonduri
europene pe axa 3.1. de eficientă energetică şi reducerea emisiilor de carbon; din
cele 4 proiecte din regiune, 4 sunt depuse de Sinaia, cred că suntem campioni. Mi
se pare că afirmaţia făcută rămâne Într-un stadiu demagogic şi populist; sincer vă
spun, nu sunt probleme cu banii."
OI. cons. Vasile Gheorghe consideră că mai trebuie bani pentru acest an.
DI. primar arată că : " nu ne blocăm În treaba asta şi nu am luat bani de nicăieri,
poate am Înţeles eu greşit, sunt bani pe care l-am obţinut suplimentar ca venituri,
iar veniturile vin tocmai pentru că agenţilor economici le-a mers mai bine, pentru
că am renovat oraşul şi l-am promovat, iar prin astfel de opere de artă promovăm
oraşul aşa cum vom promova şi faptul că am luat Casa de cultură şi vom face un
obiectiv istoric, ceva important pentru oraş şi nu va fi abandonat."
O-ra Maria Floricică intervine precizând că, dacă se vor achiziţiona aparate de
parcare, acestea vor Înlocui oamenii şi vor fi mai puţine joburi pentru sinăieni.
OI. cons. Vasile Gheorghe arată că, nu a vorbit din partea opoziţiei ci,
personal, În calitate de consilier.
OI. primar menţionează că, acest an este un an de anvergură cu care Consiliul
local Sinaia, poate rămâne În istorie.
OI. cons. Suvaina Dan Mihai se adresează dlui cons. Vasile precizând că, au fost
instalate În două blocuri lifturi, dar unii locatari au venit cu sesizări motivând că nu
au bani să platească şi că vor să le desfiinţeze. Nu Înţelege de ce trebuie să se
pună lifturi daca oamenii nu vor.
Si dl. Primar confirmă faptul că au fost solicitări de la asociaţii: cei care nu au lift



au venit şi vor lift, iar cei care au lift au spus că este foarte scump şi vor să le
desfiinteze.
Dna H'ogea Anca Întreabă dacă mai sunt intervenţii pe proiect? Întrucât nu mai
sunt observaţii, propune să se completeze proiectul de hotărâre, art. 1, cu
aprobarea raportului de evaluare a bunului, după care celelalte articole se vor
menţine În ordinea numerotării.
Supus aprobării, proiectul de hotărâre sus menţionat se aprobă cu 12 voturi
"pentru" şi 4 "abţineri" cu completarea făcută, respectiv aprobarea raportului de
evaluare. S-au abţinut dl. cons. Vasile Gheorghe, dl.cons. Dimache Alin, dl. cons.
Niche Alin şi dra cons. Poponete Valentina Georgica.
Urmează pct. 13 - Proiect de hotărâre privind rectifica rea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Dna. Presedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar arată că este vorba de alocarea acestei sume pentru achiziţia
monumentului şi la venituri şi la cheltuieli; la venituri nu se rectifică din altă parte,
iar celelalte sunt nişte reglări de sume la Învăţământ pe care le explică dna Vasile
Paula.
Dna Vasile Paula, şef Serviciu Buget, menţionează că, În urma cererii de la
Casa de sănătate, Direcţia de finanţe a transmis c/val concediilor medicale din
anii trecuţi În valoare de 9.390 lei, atât pentru Şcoala Principesa Maria cât şi
pentru Şcoala George Enescu. Prin rectifica re sumele s-au introdus În bugetul local
după care vor fi transmise Direcţiei de finanţe pentru că banii au fost de la bugetul
de stat pentru cheltuielile de personal, nu de la bugetul local.
Dna cons. Arieşan Aurora Întreabă de ce nu s-a Întâmplat acest lucru până
acum?
Dna Vasile Paula precizează că acum s-au primit sumele de la Casa de sănătate.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre nr. 13 care
se adoptă cu 15 voturi "pentru" şi "o abţinere" ( se abţine dl.cons. Dimache Alin).
Umeaza pct. 14 - Proiect de hotărâre privind Împuternicirea administratorului Se.
Transport Urban Sinaia SRL. să negocieze tarifele de transport local pe cablu pentru
grupuri cu peste 100 de persoane.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar menţionează că există aprobată o reducere de 20 % pentru grupuri de
20 persoane şi a propus la solicitarea administratorului, să se negocieze până la
30 % pentru grupurile mai mari.
D-ra Maria Floricică solicită permisiunea să ia cuvântul. Precizează că, vara
trecută a avut tabere de la Bucureşti, o agenţie de turism a adus timp de 6
saptamani În jur de 100 de copii. Săptămâna trecută a apărut o agenţie din Cehia
care vrea "să vândă" staţiunea Sinaia. Aplicând reduceri la grupuri foarte mari
Înseamnă că se aduc mai mulţi bani şi devenim competitivi În special cu Telefericul
din Buşteni.
DI. cons, Suvaina Mihai Dan consideră că, această hotărâre Iasă loc la
interpretare. Ar trebui ca membrii Consiliului local să adopte o hotărâre În care să
se spună clar procentul, ex. 30% reducere pentru 100 persone, nu cum este trecut
acum să negocieze administratorul pănă la 30%. Nu este de acord cu această
hotărâre arbitrară.
DI. primar intervine precizând că nu este arbitrară, este o stare comercială, nu e
farmacie şi aşa funcţionează sistemul comercial, până la 30 %.
DI. cons. Miloş Călin se adresează dlui doctor Suvaina, considerând că, dacă a
fost pusă acolo ca administrator Înseamnă că membrii Consiliului local trebuie să
aibă şi Încredere În ea.
DI. cons. Suvaina Dan Mihai este de părere să se facă acelaşi lucru şi la Casino.
DI. primar precizează că şi aici sunt preţuri minime şi maxime.
DI. cons. Suvaina Mihai crede că trebuie să existe nişte norme bine stabilite de
Consiliul local, să nu rămână la libera negociere, pentru că nu suntem la piaţă.
Au loc discuţii În contradictoriu Între membrii Consiliului local.
Dna. Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost



iniţiat. Cu 15 voturi "pentru" şi un vot "impotrlva'{dl. cons. Suvaina Mihai), se
adoptă proiectul de la pct.14.
D-ra. Maria Floricică, consideră că, dl. cons. Suvaina Mihai este Împotriva ei, nu
a hotărârii, afirmaţie cu care dl. consilier nu este de acord.
Se trece la pct.1S - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
spaţiului comercial situat În oraşul Sinaia, Aleea Peleşului f.n. (intersecţia cu AI.
Carmen Sylva).
DI. primar precizează că este vorba despre spaţiul care este liber şi care se scoate
la licitaţie.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus
menţionat care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 16 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
spaţiilor comerciale nr.3 şi nr. 12 situate În oraşul Sinaia, Bdul Carol 1 nr. 33
(Esplanada).
DI. primar arată că, este vorba despre cele două spaţii deţinute de Tasoz cărora
le-a Încetat contractul şi pe care le-a preluat Primăria. Acestea se scot la licitaţie
unul cu handmade şi celălalt cu produse de patiserie şi goffre.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate.
Urmează pct, 17 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
două spaţii comerciale situate În oraşul Sinaia, Bdul Carol 1 nr. 27 (În faţa
Complexului Prestarea).
Dna. Preşedinte de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar menţionează că, proiectul se referă la cele două spaţii aflate În faţa
Complexului Prestarea, spaţiul cel mic a fost propus pentru comercializarea sau
fabricarea produselor tradiţionale atestate, iar cel de 30 mp. ca şi o premieră, a
fost propus pentru o cafenea şi o brutărie cu produse fabricate acolo, salate,
exclusiv şaorma.
DI. cons. Vasile Gheorghe propune ca preţul la acest spaţiu să fie mai mare de
10 euro decât la Esplanada pentru că este chiar mai mare ca suprafaţă şi e gradul
O, chiar În centru.
DI. primar explică : ca suprafaţă, e mare, pleacă de la 200 euro, dar, din
experienţa pe care o are, cunoaşte că licitaţia va regla preţul pieţii. A mai fost o
licitaţie care a plecat de la 10 euro şi a ajuns la 360 euro/lună pentru un spaţiu de
9 mp. Pentru că este licitaţie publică deschisă, un avantaj real vor avea sinăienii,
cei care au sedii de firme În Sinaia, care beneficiază de un punctaj mai mare.
Trebuie să se ţină cont şi de faptul că este şi foarte restrictiv, nu a dat voie să se
facă orice; dacă era saormerie ar fi putut să propună 50 euro/rnp., dar aşa, unul
este pentru produse tradiţionale atestate, iar cealaltă va fi o cafenea cu brutărie,
unde se vor fabrica diverse sortimente de pâine şi sandviciuri. De asemenea, arată
că, intenţionează ca staţia de taxi din faţa spaţii lor s-o pună pe lateral pentru că
acolo este un focar de infecţie şi de mizerie şi nu arată bine pentru oraş.
DI. cons. Vasile Gheorghe afirmă că, a văzut că preţul la acest spaţiu se apropie
de cel de la Peleş şi nu se compară zona.
DI. Marian-Valerie Panait apreciază că la Peleş este mult mai bine pentru că sunt
mai mulţi turişti.
DI. primar menţionează că la Peleş va creşte preţul pentru că spaţiul este la
poartă, pe partea stângă şi vin foarte mulţi turişti, este chiar la intrare.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă
cu 15 voturi "pentru" şi "o abţinere" (se abţine dl. cons. Vasile Gheorghe).
Urmează pct. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare În oraşul Sinaia nr.
23104/04.11.2011.
DI. primar Îşi exprimă nemulţumirea faţă de cum se face curăţenia oraşului şi nu
numai, ci şi de modul În care s-a făcut deszăpezirea pe timpul iernii. Din acest
motiva propus şi a hotărât de comun acord cu operatorul să se rezilieze acest
contract. Operatorul a afirmat ca nu mai are posibilitatea sa presteze acest serviciu



de salubrizare a oraşului. In perioada următoare - deja s-au cerut două oferte de
la doi operatori de salubritate din zonă - salubrizarea oraşului se va face cu cel
care va avea cea mai bună oferta până se va scoate la licitaţie serviciul sau se va
face administrare directă. În momentul de fată, se face o analiză În cadrul Primăriei
pentru a se stabili care este cea mai bună variantă pentru acum.
DI. cons. Miloş Călin propune să preia acest serviciu Se. Sinaia Forever.
DI. primar menţionează că este o variantă dar sunt multe aprobări de luat pentru
că trebuie un operator atestat şi În al doilea rând trebuie să se facă multe investiţii.
DI. cons. Vasile Gheorghe sesizează că parcul central este foarte murdar şi
arată urât.
DI. Primar arată că, acesta este şi motivul pentru care se reziliază contractul, mai
ales că cei de la GSU nu mai au nici forţă de muncă.
Dna. Preşedinte de şedinţă Întreabă dacă mai sunt intervenţii pe marginea
acestui proiect. Dacă nu, propune spre aprobare proiectul de hotărâre sus
menţionat care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 19 - Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor
pentru parcările administrate de se. Transport Urban SRL. Sinaia.
Dna. Hogea Anca dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar precizează că, iniţial aveam acel tarif care era pe oră. Din discuţiile
avute cu cei de la se. Transport Urban a rezultat că şi angajaţii de acolo tarifează
doar o oră şi sunt surse de bani pe care societatea Îi pierde pentru că este foarte
greu să urmăreşti maşinile dacă stau o oră sau 5. Propune o modificare la proiect,
În sensul În care parcarea de pe str. Cuza Vodă care este o parcare centrală şi este
folosită de sinăieni, să rămână la 3 Iei/oră pentru că celelalte parcări nu sunt
folosite de sinăieni (Carmen Sylva, Gară, Gondola, Furnica), ci se adresează
turiştilor. La Cuza Voda rămâne 3 Iei/oră.
Dna. Preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate cu propunerea făcută de dl. primar.
Punctul 20 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL.
107/09.11.1999 pentru aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 262 - Şcoala nr. 2 Sinaia, a fost scos de pe
ordinea de zi.
DI. primar ii invită pe membrii Consiliului local mâine la ora 12, la Cimitirul eroilor
la depunerea de coroane, cu ocazia Sărbătorii de Înălţare.
DI. primar cere permisiunea membrilor Consiliului local ca dl. arh. Manea Dan În
calitate de cetăţean, să spună câteva cuvinte În cadrul şedinţei.
Dna. Preşedinte de şedinţă ÎI invită pe DI. Manea să ia cuvântul.
DI. arh. Dan Manea salută membrii Consiliului local afimând că nu-i va reţine
prea mult ci va fi scurt.
Incepe prin a spune câteva lucruri despre turismul montan din Sinaia: "Cabana
Cota 1300 Închisă, Cabana Cota 1500 Închisă, Cabana Piscul Câinelui, locul de
plimbare duminical al sinăienilor vândută şi Închisă accesului public, Cabana Cuibul
Dorului Închisă, Cabana Mioriţa Închisă, Cabana Vârful cu Dor,cabana vacantelor
mele din studenţie unde mergeam la schi În fiecare primăvară, distrusă Într-un
incendiu şi nerefăcuta nici până astăzi, Cabana din Poiana Stânii Regale dispărută,
Hotel Alpin Cabana 1400 ştim foarte bine că se chinuie să supravieţuiască, Cabana
din Valea Dorului funcţionează sezonier şi intermitent, Încotro mergem, dacă vă
gândiţi să-mi răspundeţi am să vă sugerez să nu-mi spuneţi că activitatea asta cu
cabanele este una dificilă şi că nu este profitabilă pentru că În Sinaia, Cabana
Schiori poate, iar răspunsul pentru care Cabana Schiori poate, este că omul
sfinţeşte locul. Să nu-mi spuneţi nici despre restricţiile Parcului Natural şi nici
despre faptul că nu sunt bani. Exemplu aici este Stana Târle unde s-a putut şi acolo
s-a putut pentru că acolo a existat voinţa să se poată. Această prezentare nu este
reproş este pur şi simplu imaginea unei situaţii de fapt. Asta este tot. Vă
mulţumesc! "



OI. cons. Remus Oavid ÎI Întreabă pe dl. arh. Manea Remus dacă ştie ce situaţii
juridice au Cabanele de la 1300 şi 1500.
Ona. Gherasim Mihaiela precizează că sunt proprietăţi private.
OI. primar solicită să răspundă personal la Întrebare, iar dl. Manea este de părere
că nu este necesar să i se răspundă.
OI. primar consideră că este datoria lui să răspundă Consiliului local pentru că a
ridicat această problemă. "Ştiţi foarte bine situaţia cabanelor de pe munte, ştiţi
foarte bine că după 1990 ele s-au privatizat şi unele s-au Închis pentru că aşa a
fost În vremea respectivă, cum este Cabana Piscul Câinelui sau Cabana Poiana
Stânii. Legat de celelalte, cornparaţla cu Cabana Schiori este total irelevantă pentru
că, Cabana Schiori nu este o cabană În sine pe munte, ci este o cabană situată În
oraş, În intravilanul oraşului, nu are nicio legătură cu cabanele de pe munte care
sunt izolate şi care au acces foarte greu la utilităţi şi la aprovizionare. Pe de altă
parte faptul că nu există nimic pe munte ... , mă aşteptam să remarcaţi invesţiile
majore pe care oraşul şi Consiliul local În mod special le-a făcut În ultimii ani de zile
şi care se ragăsesc prin numărul mare de turişti, anul acesta din câte ştiu au fost
aproape 500.000 turişti pe munte. Evident că ne preocupă şi soarta cabanelor
pentru că, cabana este un elemente esenţial În repausul pe care turiştil ÎI au pe
munte. Lucrăm În momentul de faţă la un Plan Urbanistic Zonal, de fapt la două
PUZ-uri, unul la 1400 şi unul la Cota 2000 tocmai pentru a identifica şi pentru a
construi, pentru că, respectivele zone sunt În extravilanul oraşului Sinaia şi după
cum bine ştiţi că sunteţi arhitect, nu se poate construi fără a avea un Plan
Urbanistic Zonal, lucrăm la ele. Discutia cu Parcul Natural Bucegi este una destul de
dificila. Prin noul Plan de management al Parcului Bucegi noi am propus
amplasarea unui numar de 5 - 6 cabane. Am blocat În acest moment aprobarea
Planului Parcului Natural Bucegi pentru ca ele nu au fost aprobate de Consiliul
Stiinţific. Am facut o solicitare la Ministerul Mediului si am solicitat să nu se aprobe
şi nu s-a aprobat În foma iniţială pentru că, din punctul nostru de vedere se
blochează dezvoltarea oraşului. Deci, avem În atenţie aceste lucruri; evident sunt şi
investitori care vor să le facă dar, din păcate nu stă În puterea nici a mea nici a
Consiliului Local Sinaia de a reactiva cabanele existente pentru că sunt private. De
când suntem În CLS am dat o hotărâre de Consiliu local prin care am impozitat cu
500% orice unitate de turism care este Închisă şi nu funcţionează, este o noutate
pe care am introdus-o dacă nu mă Înşel, acum 3 sau 4 ani, tocmai pentru a-i
pedepsi pe cei care nu deschid unităţile de turism; vă dau exemplu Hotelul Păltiniş
care este Închis şi care plăteşte de 5 ori impozitul mai mare faţă de un hotel
normal. Consiliu Local ştie acest lucru şi colegii noştri mă pot completa."
OI. arh. Manea Oan apreciază că, Cabana Cuibul Dorului şi Cabana Schiori sunt
oarecum echivalente şi prin faptul că sunt la marginea oraşului, nu sunt montane,
şi nu este un reproş.
OI. viceprimar afirmă că, Cabana Schiori nu este cabană montană, ci este deja
un complex hotelier.
OI. primar precizează că, investitorul de la Cabana Schiori a făcut pentru că
aceasta este În oraş, dar nu acelaşi lucru se poate spune despre celelalte cabane.
OI. arh. Manea Oan menţionează că nu este un reproş ci s-a gândit că poate
Consiliul local nu ştie despre această situaţie existentă.
Au loc discuţii in contradictoriu intre cei prezenti.
Ona. Preşedinte de şedinţa consideră că este foarte bine că a venit În faţa
Consiliului cu această situaţie şi-i mulţumeşte dlui. Manea pentru prezentarea
făcută.
Declară Închise lucrările mulţiumeşte celor prezenţi
pentru participare.
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