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Încheiat astăzi 03 mai 2018, orele 16,00 În şedinţa extraordinară a Consiliului Local
al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr.
149/27.04.2018, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Dna. 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. Milos Călin-Ştefan şi dl. cons. Şuvaina Mihai-Dan.
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. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-ria.
Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait,
administrator public oraş Sinaia, dna. Vasile Paula, şef Serviciu Buget, dna. Sutu
Laura, director Poliţia Locală, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect şef al oraşului, dl.
Tudor Dan, şef Departametn Politici Publice, dl. Jugănaru Gabriel, consilier Cabinet
Primar şi d-na, Maria Popescu, inspector Departamentul Juridic, Contencios-
Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
Lipseşte motivat dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, fiind plecat la o Întâlnire
organizată cu ocazia Zilei Israelului.
DI. viceprimar Gheorghe Bădăran deschide lucrările şedinţei şi-I roagă pe dl.
cons. David Remus, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia conducerea
acesteia.
Preşedintele de şedinţă arată că, pe ordinea de zi sunt 24 proiecte de hotărâri, la
care se adaugă al 25-lea proiect În care este vorba despre crearea şi atribuirea
denumirii de AI. Kusadasi unei alei de acees care porneşte din str. Stânjeneilor.
Menţionează că, proiectul a fost trimis pe e-mail astăzi şi trecut pe ordinea de zi
suplimentară, deci sunt 25 de puncte pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi care se aprobă În
unanimitate cu completarea făcută.
Se trece la pct. 1 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectifica rea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.
Preşedintele de şedinţă Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea proiectului.
Deoarece nu sunt intervenţii, supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat
este adoptat În unanimitate.
Urmează pct. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a refinanţării
contractului de credit, contractat cu Raiffeisen Bank.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui viceprimar ca să susţină acest proiect.
DI. cons. Vasile Ghgeorghe Întreabă ce Înseamnă refinanţare.
DI. viceprimar precizează că este vorba despre un studiu de piaţă privind
condiţiile În care se poate lua alt credit cu care să se plătească creditul rămas de
plată la Raiffaisen pentru că, În momentul În care s-a vrut să se ia banii pentru a
demara proiectul Via Verde, nu erau bani pentru cofinanţare şi atunci, singura
bancă care a oferit credit a fost Raiffaisen dar, această bancă a oferit creditul În
nişte condiţii financiare dezastruoase. Acum se Încearcă să se găsească pe piaţă o
altă bancă care să ofere refinanţarea În condiţii mult mai bune sau poate să se
rediscute contractul cu Raiffaisen. Este o Încercare de a găsi o bancă cu un credit
mai ieftin.



DI. cons. Boteanu George Întreabă la ce sumă este refinanţarea.
DI. viceprimar Îi răspunde - 10 milioane lei de plată.
DI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă de ce s-a plusat peste?
DI. viceprimar arată că, problema este că dacă obţinem condiţii mai bune de
plată - datoria publică este de 28% şi suntem aproape de limita maximă de 30 % -
este posibil să scădem Într-un fel procentul.
DI. cons. David Remus menţionează că, În urma discuţiilor cu economiştii, s-au
dat asigurari că 100% vor diminua cel puţin dobânda şi anumite costuri. Sunt bănci
dispuse să acorde acest credit.
DI. cons.Dimache Alin Întreabă ce cheltuieli vor fi cu acest studiu pentru că
acesta presupune nişte bani.
DI.Viceprimar precizează că nu vor fi cheltuieli mari, va fi o sumă mică cu acest
studiu, nu e vorba de un proiect si este un finanţist care ştie regulile mai bine ca
noi.
DI. cons. Boteanu George afirmă că, cel care face sudiul cunoaşte politica
băncilor, ştie dobânzi le şi stabileşte varianta cea mai buna.
DI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă dacă celelalte credite la celelalte bănci rămân
la fel.
1 se răspunde afirmativ, este vorba doar de creditul de la Raiffeisen.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri (se abţin: dl. cons. Vasile Gheorghe, dl.
cons. Dimache Alin, dl. cons. Niche Alin, dl. cons. Şerbănoiu Spirică şi d-ra. cons.
Poponete Valentina).
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind cumpărarea de către Oraşul Sinaia
a imobilului (teren şi construcţii) situat În Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 20, În
suprafaţă de 1914 mp teren şi 266 mp construcţii, nr. cad. 22349 (nr. cad. Vechi
11371), CF nr. 22349 (CF vechi 12755), imobil Înscris În Lista monumentelor
istorice la poziţia 756, nr. PH-II-m-B-16669, "Casă, fosta Casă de Cultură
Orăşenească" .
Preşedintele de şedinţa arată că, aşa cum se ştie, la ultima şedinţă consiliul
şi-a exercitat dreptul de preemţiune, mai mult decât atât, Primăria a Întocmit un
raport de evaluare cu un evaluator acreditat, din care reiese că, preţul este de
404.000 euro, iar noi plătim 135.000 dolari.
Dl.cons. Creţu Pompiliu consideră că aceste mijloace vor fi În domeniul public al
oraşului. Tinând cont de acest lucru, propune ca acest imobil să se numească
"Casa Tineretului."
Dna. Gherasim Mihaiela, arhitect oras Sinaia, intervine precizând că,imobilul nu
este În domeniul public ci este În domeniul privat; se cumpără de la privat şi intră
În domeniul privat al oraşului, după care destinaţia se stabileşte prin hotărâre de
consiliu şi atunci se stabileşte şi numele şi toate ...
DI. cons. Creţu Pompiliu propune să se treacă de acum În domeniul privat al
oraşului.
DI. cons. David Remus menţionează că nu se poate trece acum, pentru că
trebuie să avem actul de vânzare-cumpărare, s-e Înscriem În cartea funciara cu
numele proprietarului, după care Îi dăm destinaţie şi nume. Oricum se va ţine cont
de propunere.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost
Întocmit de iniţiator. Se aprobă În unanimitate şi se va ţine cont de propunerea dlui
Creţu.
Urmează pct, 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico- economici - faza Studiu de Fezabilitate, pentru
obiectivul de investiţie _fI Construire Park & Ride".
Preşedintele de şedinţă menţionează că este vorba de parcarea de la Gară,
respectiv de documentaţia şi indicatorii tehnico-economici. Întreabă dacă sunt
Întervenţii.
OI. cons. Vasile Gheorghe precizează că, până În prezent există trei proiecte
depuse: este vorba de eficienţa energetică, refacere strada Furnica şi Zamora pe



PNDL. După cum isi aminteşte, pe proiecte sunt prevăzute În bugetul local 2
milioane lei. Solicită lămuriri din partea dnei Vasile Paula.
Preşedintele de şedinţă precizează că aceste proiecte vor intra la finanţare anul
viitor.
DI. cons. Vasile Ghgeorghe Întreabă daca sunt bani prevăzuţi În buget pentru
aceasta finantare?
Dna. Vasile Paula, şef seviciu Buget arată că, În bugetul local sunt prevăzuti 1
milion si ceva de lei (nu poate spune acum valoarea exactă), sumă care se
suplimentează la rectificarea de buget cu 500.000 lei ca să acopere valoarea totală
a studiilor şi proiectelor, conform referatului de la Serviciul Investiţii care a făcut o
analiză şi a constatat că le mai este necesara această sumă.
DI. Vasile Gheorghe este de acord, a Întrebat dacă bugetul local prevăzut la
Începutul anului face faţă pentru aceste studii şi proiecte; sunt 2 milioane lei, a
făcut socoteala, plus 700.000 lei, suma se Încadrează numai pentru studii şi
proiecte.
Solicită sa se menţioneze expres În procesul verbal cuvântul său.
Preşedintele de şedinţă supune la vot Întreg proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 5 - Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului "Construire Park &
Ride" şi a cheltuielilor legate de acesta.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se aprobă În unanimitate.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnica-economici - faza Studiu de oportunitate pentru
proiectul" ECO-BUS".
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se aprobă În unanimitate.
Urmează pct. 7 - Proiect de hotărâre privind evidenţierea stâlpilor situaţi În staţiile
de autobuz pe care urmează să se amplaseze panouri de informare cetăţeni prin
proiectul" ECO-BUS".
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se aprobă În unanimitate.
Se trece la pct. 8 - Proiect de hotărâre de aprobare a proiectului" ECO-BUS" şi a
cheltuielilor legate de proiect.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se aprobă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Dna. Şutu Laura, precizează că aceste proiecte se vor depune mâine.
DI. cons. Boteanu George solicită ca executivul să-i informeze pe toţi colegii
despre proiectele depuse.
Dna. Gherasim Mihaiela intervine, precizând că, "suntem singurii pe ADR
Muntenia Sus care am reuşit să depunem proiecte pe modernizare iluminat, suntem
singurii pe aceasta axă, ceea ce Înseamnă vreo 6 judeţe."
DI. cons. Vasile Gheorghe felicită echipa care s-a ocupat de proiectul de pe
Furnica. Recomandă tuturor echipelor de implementare a proiectelor să manifeste
acelaşi interes şi motivaţie pentru toate proiectele şi eventual dacă le câştigă,
Consiliul local să-i premieze.
Preşedintele de şedinţa adresează felicitări echipelor.
Urmează pct. 9 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL. situat
În Sinaia, str. Brânduşelor nr. 13, bl. 9 C, et. 1, ap. 8, având număr cadastral
24342-Cl-U8, către dna. Ozturk Corina Ştefania.
Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect.
Deoarece nu sunt Întrebări, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se
adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 10 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL.
situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr. 13, bl. 13, mansardă, ap. 19, având număr
cadastra\ 24026-Cl-U19, către dl. Ifrim Alexandru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se aprobă În unanimitate În forma iniţiatorului.



Urmează pct. 11 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL.
situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr. 17, bl. 13, mansardă, ap. 17, având număr
cadastral 24026-Cl-U17, către dna. Purcaru Ştefania Claudia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se aprobă În unanimitate În forma iniţiatorului.
În continuare, Preşedintele de şedinţă supune la vot Proiectul de hotărâre
privind vânzarea apartamentului ANL. situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr. 13, bl.
9C, parter, apA, având număr cadastral 24342-Cl-U4, către dna. Enache Mihaela
Cristina, de la nr. 12 de pe ordinea de zi, care se aprobă În unanimitate În forma
prezentată.
Se trece la pct. 13 - Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 191/23.11.2017.
Preşedintele de şedinţă arată că este vorba de reeşalonarea plaţii pe 20 de
ani pentru apartamentul cumpărat. Supune la vot proiectul de hotărâre sus
menţionat care se aprobă În unanimitate În forma iniţiatorului.
Urmează pct. 14 - . Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării evenimentului
sportiv Crosul" Adrian Ghioca", ediţia a XIII-a.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se aprobă În unanimitate În forma iniţiatorului.
Se trece la pct. 15 - Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării
evenimentului" Ziua Europei" şi a bugetului aferent.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se aprobă În unanimitate În forma iniţiatorului.
În continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 16 - Proiect de
hotărâre privind aprobarea proiectului" O zi la Sinaia", pentru anul 2018. Afirmă că,
se aduc la Sinaia 300 de copii, li se dă o masă, vin copii din mediul rural, din jurul
localităţii Sinaia.
DI. cons. Creţu Pompiliu consideră că acest proiect de hotărâre este un principiu
urmând ca fiecare activitate să fie detaliată.
DI. Tudor Daniel menţionează că, pentru masă costul va fi de 500 lei şi nu se mai
plăteşte absolut nimic in plus.
DI. cons. Creţu Pompiliu Întreabă care este temeiul legal pentru care se plăteşte
această suma pentru că, În conformitate cu legea pentru fiecare ban cheltuit
trebuie să existe un temei legal.
Au loc discuţii În contradictoriu Între membrii consiliului local.
Preşedintele de şedinţă intervine precizând că va fi o expunere clară a sumelor
de bani şi a cheltuielilor ce se vor realiza cu copiii şi există un fundament legal
prin care s-a atribuit această sumă de 15 lei/copil.
D-ra cons. Hogea Anca menţionează că, În conformitate cu legea, masa intră În
costul diurnii.
DI. cons. Creţu Pompiliu pecizează că, muzeele au un ordin care le permite să
facă anumite cheltuieli sau gratuităţi pentru anumite categorii de oameni. Şi pentru
aceşti copii este excelent să-i pui În legătură cu cultura şi istoria oraşului dar, ca
să-i aduci aici trebuie să-i aduci În baza unui protocol, poate fi un protocol Încheiat
Între Inspectoratul şcolar şi şcolile din Sinaia sau Primărie.
DI. cons. Remus David arată că, activitatea se va realiza În baza Legii nr.
273/2006 art. 5 alin. (3) care permite finanţarea cu maxim 15 lei/copil, plus legea
215/2001 art. 36 şi are fundament legal. Da citire art. 5 din legea 273/2006.
DI. cons. Vasile Gheorghe este de părere că, În mod normal, În afară de legea
273/2006, legea finanţelor publice şi legea 215/2001 privind administratia publică
locală, ar trebui să mai fie o lege care prevede acordarea acestei facilităţi.
Dna.Arieşan Aurora menţionează că, pentru anul acesta există valoarea unei
diurne de 15 lei/persoana dar nu-şi aminteşte temeiul legal.
Au loc discuţii în contradictoriu Între membrii Consiliului local.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.



Urmează pct. 17 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către
Spitalul Orăşenesc Sinaia de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de
reprezentare În dosar nr. 1356/105/2017.
DI. viceprimar Gheorghe Bădăran arată că, deşi cei de la Spitalul orăşenesc au
un jurist, vor susţinere pentru acest proces. Ei vor plăti si serviciile juridice
achiziţionate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă cu 10 voturi "pentru" şi 5 "abţineri".(Se abţin : dl. cons. Vasile
Gheorghe, dl. cons. Dimache Alin, dl. cons. Niche Alin, d-ra cons. Poponete
Valentina şi dl. cons. Creţu Pompiliu).
DI.cons. Boteanu George explică celor prezenţi de ce Consiliul Local este obligat
să asigure asistenţă juridică Spitalului orăşenesc pentru că, dacă nu li se asigură
acest lucru, li se ia dreptul la apărare fiind vorba despre un proces cu cineva care a
fost dat afară.
Se trece la pct. 18 - Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de
comodat nr. 158/03.06.2016 Încheiat cu Se.Filiala de Distribuţie a Energiei
Electrice; Electrica Distribuţie Nord SA, Sucursala de Distribuţie Ploieşti pe perioadă
nedeterminată, pe toată durata existenţei capacităţii de distribuţie a energiei
electrice aferente blocului de locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din casele
naţionalizate, bloc E5, AI. Kuşadasi nr.1.
Preşedintele de şedinţă precizează că este vorba de branşamentul de la blocurile
construite pentru chiriasii evacuaţi din casele naţionalizate care va fi dat pe o
perioadă nedeterminată la Se. Electrica pentru că ei ÎI repară şi ÎI monitorizează.
Supus votului, proiectul de hotarare sus menţionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentată.
Urmează pct. 19 - Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei spaţiului
comercial situat În Sinaia pe Aleea Peleşului fn. (intersecţia cu Aleea Carmen Sylva),
de către Oraşul Sinaia.
Preşedintele de şedinţă arată că, proprietarul chioşcului ÎI donează Primăriei
urmând ca acesta să fie scos la licitaţie, este vorba de chioşcul din poarta Peleşului.
Supus aprobării, proiectul de hotărâre se adoptă În unanimitate.
Se trece la pct. 20 - Proiect de hotărâre privind restituirea unui mijloc de transport
dat În administrarea Se. Transport Urban Sinaia SRL., În vederea casării şi
valorificării acestuia.
Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentată.
Urmează pct. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
proiectului" Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte
categorii de echipamente şi dotări independente pentru Şcoala Gimnaziala
Principesa Maria", finanţat de la bugetul de stat, prin PNDL.
Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentată.
Se trece la pct. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării
proiectului "Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte
categorii de echipamente şi dotări independente pentru Colegiul Mihail Cantacuzino"
Sinaia, cuprins la finanţare În cadrul PNDL.
Preşedintele de şedinţă o felicită pe dna cons. Arieşan Aurora În calitate de
director al Colegiului Mihail Cantacuzino pentru implicarea În acest proiect.
Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentată.
Urmează pct. 23 - Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri În
domeniul privat al oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă arată că este vorba de câteva terenuri care sunt
implicate În proiectele europene sau care trebuie intabulate.
Supus votului, proiectul de hotarare sus mentionat se adoptă În unanimitate În
forma prezentata.
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că, În proiectul de hotărâre nu e niciun drum trecut, sunt doar nişte bucăţi de
teren iar proiectul despre care discutăm se referă la evidenţierea terenurilor În
domeniul privat.
DI. cons. David Remus, precizează că În proiect este vorba de terenurile din str.
Mânăstirii, Telegondolei, Kusadasi şi Calea Bucureşti unde sunt staţiile de autobuz
iar pe str. Mănăstirii se află un teren.
Dna secretar Alina-Elena Banu subliniază că, acum se discută pct. 23 şi crede
că dl. Creţu se referă la alt proiect de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă dă citire din nou titlului proiectului de hotărâre privind
evidenţierea unor terenuri În domeniul privat al oraşului Sinaia, care este pct. 23.
Preşedintele de şedinţă Întreabă daca mai sunt Întrebări la acest punct.
D-Iui. cons. Creţu Pompiliu i se pare interesant că până acum nu au fost
trerenuri atât de mari de 5000 mp. care au trecut În domeniul privat şi Întreabă de
ce nu au fost trecute până acum În domeniul privat?
Dna. Gherasim Mihaiela arată că acum au fost identificate şi trec din domeniul
public În domeniul privat. Este vorba de o suprafaţă de 3241 mp. terenuri situate
pe Aleea Kusadasi pe care se află blocurile sociale care trec În domeniul privat al
oraşului.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator
Se trece la pct. 24 - Proiect de hotărâre privind exercitareajneexercitarea
dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure În
suprafaţa de 4259 mp, situat În intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400,
nr. cad.1402, nr.CF vechi 1086N.
DI. cons. Remus David, În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism,
propune neexercitarea dreptului de proprietate asupra acestui teren pădure.
Supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se aprobă În unanimitate.
Urmează proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL.83j2007 prin
care s-a aprobat crearea şi atribuirea denumirii de aleea Kusadasi unei alei de
acces din strada Stânjeneilor cu ieşire În strada Walter Maracineanu adăugat pe
ordinea de zi la Începutul şedinţei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarâre care se adoptă În
unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei Anca Hogea, director adj. Muzeul
Peleş care le adresează membrilor Consiliului local invitaţia de a participa sâmbătă,
05 mai la ora 16,00 la un recital de pian care se va ţine la sala de concerte de la
Peleş, intrarea fiind liberă.
În Încheiere, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare
şi declară lucrările şedinţei Închise, la orele 17,10.
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