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Încheiat astăzi 17 decembrie 2.018, orele 16,.0.0 În şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului În baza dispoziţiei nr. 374 din 11
decembrie 2.018, la sediul Primariei orasului Sinaia
O-na. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleşi.
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-Gheorghe Oprea, dl. Gheorghe Badaran,
viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena Banu, secretarul oraşului Sinaia, dl.
Panait Marian-Valerie, administrator public oraş Sinaia, dna. Şutu Laura, director Poliţia
Locală, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect şef al orasului, dna. Vasile Paula, şef Serviciu
Buget şi Resurse Umane, dna. Chiriţă Cocuţa, şef Birou impozite şi taxe 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, şi dl. Negulescu Cristian, administrator Se. Sinaia Forever SRL.
De asemenea, la şedinţă participă un număr de 4 cetăţeni ai oraşului.
OI. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi ÎI invită pe dl. cons. Remus
David , preşedinte de şedinţă ales pentru o perioadă de 3 luni, să preia lucrările
şedinţei de astăzi.
OI. cons. Remus David, preşedintele de şedinţă aduce la cunoştinţa celor prezenţi
că pe ordinea de zi iniţială sunt Înscrise 32 de puncte la care se mai adaugă 3 puncte
Înscrise pe ordinea de zi suplimentară.
Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea ordinii de zi.
OI. primar Vlad Oprea propune să se retragă pct. 3 de pe ordinea de zi suplimentară,
respectiv Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de comodat
nr. 14578/.08 ..09.2.0.05 Încheiat Între Consiliul local Sinaia si Se. Hidro Prahova SA.
Ploiesti.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi iniţială, completată ordinea de zi
suplimentară, care se votează În unanimitate cu amendamentul facut de dl. primar de
a se scoate pct. 3 de pe ordinea de zi suplimentară.
Preşedintele de şedinţă supune atenţiei punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv
aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor de consiliu din 22 şi 28 noiembrie 2.018.
Intreabă 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 hotărârea privind Încetarea de
drept a mandatului de consilier local al domnului Şuvaina Mihai - Dan şi validarea

mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

După verificarea legalităţii validării urmatorului consilier Înscris pe lista Partidului
Naţional Liberal din 05 iunie 2016, făcută de comisia de validare, Preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă În
unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 3 - Depunerea jurământului de către doamna consilier Istrate Iuliana.
În prezenţa preotului Bisericii Sf. Ilie, Daniel Coţoapă, dna Istrate Iuliana depune
jurământul
prevăzut de legea 215/2001
privind administraţia
publică locala,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după care semnează jurământul
anexă la dosarul de şedinţă.
OI. primar şi ceilalti membrii ai consiliului o felicită pe dna. Istrate Iuliana pentru
funcţia de consilier local pe care a fost validată.
Se trece la pct. 4 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărâriior Consiliului
Local nr. 114/03.08.2016
şi 66/2017 pentru stabilirea numărului şi organizarea
comisiilor de specialitate ale Consiliului.
Preşedintele de şedinţă arata că, dl. primar a propus să se modifice componenţa
comisiei de urbanism În sensul În care În locul dlui Şuvaina Mihai-Dan să intre dl. cons.
Popa Gheorghe, iar dna Istrate Iuliana
să facă parte din comisia de Învăţământ,
sănătate, cultură, tineret, sport şi protecţia copilului.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2019.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.
OI. primar arată că, faţă de anul 2018, pentru anul 2019 taxele şi impozitele pentru
persoanele fizice şi juridice au ramas la fel. S-au facut câteva modificari astfel:
- la clădirile nerezidenţiale aflate În proprietatea persoanelor juridice a crescut impozitul
de la 1,2% la 1,3%;
- propune de asemenea, introducerea taxei de promovare turistică şi la muzee,
respectiv 2% din valoarea tarifelor de acces tur ghidat sau neghidat. Consideră
că, muzeele profită foarte mult de serviciile publice pe care le oferă oraşul şi serviciile
de promovare turistică astfel Încât este normal să plătească aceeasi taxă pe care
trebuie s-o plătească turiştii. Face o completare care trebuie trecută În regulamentul
taxelor şi impozitelor, respectiv, la cerere, cei care sunt cazaţi În Sinaia şi li se ia taxa
de 2 %, sa li se restituie taxa pe care o plătesc de 2 % la muzeu, pe bază de cerere
individuală, dacă este cazul.
- propune să se introducă o taxă pentru cei care sparg străzile În regim de
urgenţă de 500 lei, tocmai pentru a-i descuraja să mai faca astfel de intervenţii care
nu Întotdeauna au urgenţa necesară; această taxă nu-i impiedică În niciun fel să
intervină pe străzi sau să repare avaria respectivă, ci, vor face o analiză mult mai
atentă asupra nevoilor privind intervenţia respectivă.
OI. cons. Vasile Gheorghe solicită să intervină la taxa pentru eliberarea avizului in
regim de urgenţă pentru spargere stradă. Afirmă că, a semnat propunerile făcute de
comisia de urbanism dar, analizând mai atent a constatat că trebuie să se completeze
clar că se eliberează avizul de spargere stradă În regim de urgenţă numai dacă se
execută spargerea, pentru că, sunt situaţii În care se intervine
pe stradă la canalizare
În situaţii minore (ex. ridică capacul) şi consideră că nu e nevoie sa plăteasca 500 lei in
aceste situaţii.
OI. primar
menţionează că se va completa textul cu expresia"pentru spargere
stradă", ca să fie mai clar".
OI. cons. Miloş Călin solicită să ia cuvântul şi se referă la taxa de promovare de 2%.
Propune să fie făcută altfel pentru că avem o bază de impozitare pe care trebuie s-o
mărim. Sunt multi agenţi care nu au declarat realitatea.

Oomnul primar este de părere că ceea ce afirmă dl. Miloş nu are nicio legătură cu
realitatea, este ideea dlui Ruşanu cu care probabil a stat de vorbă mai Înainte. Aduce
la cunoştinţă celor prezenţi că, OI. Ruşanu a facut o plângere la Curtea de Conturi care
a venit În control la Sinaia şi În urma controlului făcut au constatat că nu sunt
impozitaţi toti agenţii de turism. Primaria a făcut un control la absolut toţi agenţii
economici si a constatat că, baza de impozitare este reală, şi toată lumea care are
spaţii de inchiriat, plăteşte.
OI. cons. Miloş Călin ÎI contrazice pe dl. primar precizând că nu plăteşte toata lumea
această taxă. Afirmă că mai există o hotărâre proasta, respectiv cea cu locurile de
parcare. Explică de ce face această afirmaţie. Sunt unii agenţi economici de turism care
au construit o pensiune şi au declarat doar 2,3, 5 camere pe care le Închiriază, iar pe
celelalte le exploatează fără să le declare.
OI. primar ii recomandă să vină concret cu o propunere pe care s-o pună În pagină.
OI. cons. Miloş Călin propune ca cei care au spaţiu mixt, adică şi sediu de firmă şi
camere de Închiriat să plătească taxă de promovare turistică de 2% pentru tot spaţiul.
OI. primar precizează că nu se poate lua 2% taxa de promovare pentru sediul de
firmă pentru că nu este legal, ne facem de râs şi ne pot da in judecată.
Mai mult decât atât, precizează că, la Începutul anului o asociaţie fantomă de
promovare a turismului În Sinaia din care fac parte 5 pensiuni si Hotelul Inter"naţional
au dat in judecata Consiliul local considerând
ca această taxă este ilegală. In urma
acţiunii În instanţă, oraşul Sinaia a câştigat acest proces la prima instanţă si este sigur
100% că la final nu avem cum sa nu o castigam pentru că taxa este conform legii.
Arată că, a propus să se ia un procent din toate veniturile, de fapt din ce declara
agentul, pentru că este foarte uşor de verificat. Dacă s-ar pune o taxă fixă pe cameră
nu stă nimeni să verifice; dacă lucrează la negru este rolul celor de la ANAF să verifice
dar, nu putem impozita societăţi comerciale care au alte activităţi sau alte lucruri
neclare bulversante. Această taxă a avut succes anul acesta, ba mai mult vor vedea la
buget cand va prezenta execuţia bugetara ca avem o crestere semnificativa de 300%
faţă de anul trecut,
dovadă că lumea a plătit, s-au facut controale la toti agentii
economici care au activitate turistică, bineînţeles la cei care sunt declaraţi oficial si a
avut succes.
OI. primar continuă. De asemenea, a propus o taxa pentru a descuraja unitatile cu
suprafetele foarte mari de comert, este vorba de Carrefour. Pentru a avea activităţi
comerciale În centru, a propus impozitarea cu 10.000 lei pentru unităţi cu
suprafeţe de peste 300 mp., celelalte au rămas la fel ca şi anul trecut, 100 lei până
la 100 mp, 200 lei Între 200 mp. şi 250 mp. si 3000 lei pentru suprafeţele Între 250 şi
300 mp.
OI. cons. Vasile Gheorghe doreşte explicaţii pentru că nu a inţeles unde este cazul cu
10.000 lei.
OI. primar arata că, este vorba de actvitatea
comercială pentru spaţiile care au
suprafaţa peste 300 mp., de exemplu hipermarket-urile şi această taxă se Încasează
atunci când solicită avizul, acordul si orarul de functionare.
OI. cons. Boteanu George solicită să se consemneze clar acest lucru În anexă pentru
ca să nu fie confuzii.
Ol.primar precizează că, propunerea este făcută conform legii. Primăria are voie să
stabtlească valoarea În funcţie de suprafaţă.
In continuare, dl. Primar supune atenţiei o altă taxa pe care a propus-o, este vorba de
taxa pentru montare stâlpi şi cabluri subterane dacă se montează pe clădirile
ce aparţin oraşului Sinaia, pe care o luăm de la deţinătorii de utilităţi care au taxe
şi preţuri foarte mari.
Ca noutate precizeză că a introdus la Urbanism o taxă de aprobare documentaţii
PUO si PUZ, 1000 lei pentru PUO şi 1500 lei pentru un PUZ. şi de asemenea, a

propus o taxă pentru eliberare certificat de urbanism În regim de urgenţă În
termen de 3 zile faţă de termenul legal de 30 zile, de SOOlei. Sunt cele pe care
comisia de urbanism le-a propus şi executivul şi le-a Însuşit. Există de asemenea, o
taxă nouă care a aparut acum pentru certificatul de performanţă energetică
de SO lei care se achita la Primărie.
Întreabă daca mai sunt interventii pe marginea proiectului de hotărâre.
DI. cons. Vasile Gheorghe se refera la pct. 9 - taxe specia le, caruia Îi dă citire. Nu
ştie la ce se referă taxa de 200 lei/luna, Întreabă dacă această taxă este pentru reţele
supraterane sau stâlpi izolaţi de unde pleaca mai multe fire, cum sunt cutiile de
distribuţie pentru care se plăteşte 50 lei/stâlp/an. Doreste lămuriri.
DI. primar precizează că, este vorba de clădirile şi terenurile publice. Sunt cazuri
izolate când apar antene şi alte echipamente, sunt zone unde nu se pot măsura
suprafeţele si se ia taxa pe lună. A prevăzut toate variantele.
DI. cons. Vasile Gheorghe pune În discuţie şi eliberarea şi inlocuirea licentei de
traseu. Intreabă ce licenţă de traseu de 200 lei/an eliberează Primaria, În condiţiile În
care agenţii de transport iau licenţa de la judeţ.
DI. primar arată că este vorba de cele care fac tranzit. Toti operatorii care vin de la
Ploiesti şi merg la Brasov primesc licenţa de traseu şi de la Primăria Sinaia.
DI. cons, Vasile Gheorghe sesizează de asemenea că, acestor agenti li se ia şi 400 lei
pentru că parchează la capăt de linie.
DI. primar
precizează că li se ia această taxa de parcare acolo unde există parcări
special amenajate, asa cum este o parcare la intrarea În Platoul Izvor, vizavi de
Hotelul National care le ia parcare.
DI. cons, Vasile Gheorghe Întreabă ce Înseamnă taxa pentru eliberarea autorizatiei
de transport de către autoritatea publica locală pentru transport public local.
Este vorba cumva despre taximetristi ?
DI. primar ii răspunde. Nu este vorba de transportul local curent, ci este vorba
despre
transportul local de persoane prin curse speciale, când este un transport
special de la diverşi agenţi trebuie să plătească taxa la primărie.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă cu 16 voturi "pentru" şi "o abţinere" ( se abtine dl. cons. Miloş Călin.)
Urmează pct. 6 - Proiect de hotărâre privind rectifica rea bugetului local de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2018.
Preşedintele de şedinţă
dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect de
hotarâre.
DI. primar arată că, la partea de venituri avem din cote defalcate din impozitul pe
venit suma de 437.000 lei, plus 300.000 lei care au fost repartizaţi de către Consiliul
Judetean şi Încă 60.000 lei rezultati din diverse vânzări de bunuri.
Propune ca suma rezultată să se repartizeze astfel : 31.000 lei achizitionare de
echipament IT, 5.000 lei pentru un seif,
300.000 lei bunuri şi servicii la studii si
proiecte care sunt În desfăşurare, majorarea capitalului social la Se. TUS SRL Sinaia,
iar celelalte sunte reglaje Între capitole, respectiv cheltuieli de personal şi alte acţiuni
economice făcute de contabilitate, respectiv 50.000 lei la Poliţia Locală şi 25.000 lei la
cheltuieli de personal.
Dă cuvântul dnei Paula Vasile, sef Serviciu buget ca să explice despre ce este vorba.
Dna. Paula Vasile precizează că, indemnizaţiile de hrană au fost suportate de la codul
102017 iar acum, În urma apariţiei normelor metodologice de aplicare, se fac reglările
respective.
În continuare, dl. Primar argumentează de ce a propus majorarea de capital social la
Societatea Comerciala Transport Urban SRL :
1) - deschiderea sezonului de schi Întârzie pentru că nu a fost zăpadă, nu din vina
celor de la TUS sau a oraşului, ci, datorită faptului că nu a plouat, iar captările de sus,

În momentul de faţă sunt secate. Precizează că, nu s-a luat apă În mod excesiv din
reţeau de alimentare a oraşului aşa cum s-a vorbit În oras, pentru că, dacă se lua ar fi
rămas toată zona Furnica fără apă, ci, au preferat să folosească tunurile foarte puţin
pentru Înzăpezire, tocmai pentru a asigura apa pentru populaţie şi agenţii economici;
2) - Incasarile din această perioadă au fost foarte mici;
3) - se. Transport Urban SRL. trebuie să finalieze si investitiile Începute, este vorba
de o bandă pentru incepatori;
4) - rata lunară pe care o au de plată pentru Gondola nouă- rata ajunge la 1.200.000
euro/an. Neavând venituri nu au cu ce să plăteasca. După cum ştie de la conducerea
celor de la Se. Transport Urban SRL., domeniul schiabil este pregătit şi speră să se dea
drumul săptămana viitoare.
Ca o paranteză, precizează că, Gondola de jos s-a stricat iar şi a avut nevoie de
reparatii În regim de urgenţă; au avut noroc că s-au identificat piesele care nu
funcţionau aşa Încât tot sistemul de Înzăpezit este funcţional şi toate pârtiile sunt
aproape gata, cu excepţia pârtiei noi care era pregatită dar, a plouat şi s-a stricat.
DI. cons. Boteanu George Întreabă la cât a ajuns capitalul social la Se. Transport
Urban.
Dra. Floricica Maria, administrator Se. Transport Urban SRL. menţionează că nu
poate să dea această informaţie acum, pentru că nu este pregatită.
DI. cons. Miloş Călin consideră ca s-au dat mai mult de 3 milioane lei in ultimile 13
luni
Dna Vasile Paula arată ca s-au dat aproximativ 1.050.000 lei.
Primar consideră că, suma nu are nicio relevanţă pentru că, Se. Transport Urban
SRL. este compania noastră, a oraşului.
DI. cons. Miloş Calin subliniază faptul că, aceşti bani care se dau către Se. Transport
Urban, nu vor mai fi recuperaţi.
Dra Floricică Maria consideră că, Se. Transport Urban SRL. este unul din catalizatorii
turismului din oraş, şi dacă merge bine, recuperează tot oraşul.
DI. cons. Miloş Călin, referindu-se la afirmaţia drei Floriciă, precizează că, nu se
vede acest lucru.
DI. cons. David Remus intervine precizând că nu se vede pentru că până acum, nu a
fost zăpadă.
Preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă in
unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de
persoane fizice insolvabile şi persoane juridice aflate În stare de insolvabilitate, radiate
de la ONRC si a celor provenind din amenzi.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să prezinte acest proiect.
DI. primar arată că, sunt 340.000 lei din care 225.000 lei amenzi prescrise, 109.000
lei obligatii fiscale persoane juridice În stare de insolvenţă şi 14.000 lei obligaţii fiscale
persoane fizice În insolventa. S-a făcut o curăţire a bazei de date existente.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
aprobă În unanimitate in forma prezentata de iniţiator.
Urmează pct. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a
locuinţelor pentru tineri destinate Închirierii construite prin ANL pentru anul 2018.
Dna secretar Alina-Elena Banu, menţionează că, anterior s-a aprobat lista de
prioritate, iar acum, pentru că nu au existat contestaţii,
se aprobă repartizarea
spaţiilor rămase libere.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aproba În unanimitate in forma prezentata de initiator.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre privind repartizarea garsonierei situată În
Sinaia, Aleea Kuşadasi nr.1, b1.E4, et. V, ap. 21, către dl, Tănase Lucian Robert.

Ona secretar Alina-Elena Banu, precizează că lista a fost deja aprobată iar acum
primeşte spaţiul locativ
dl. Tănase Lucian Robert, următorul Înscris pe lista de
prioritate, rămas liber după decesul chiriaşului,
Urmează pct. nr. 10 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului situat În
Sinaia, Calea Bucureşti nr. 42, et. l,apartament 8, către dna Dumitrof Daniela Liliana.
Preşedintele de şedinţă precizează că, evaluarea spatiului este de 6.498 lei.
OI. primar propune să se vândă cu suma de 6.500 lei.
Supus votului, proiectul de hotărâre sus menţionat se aprobă În unanimitate cu
amendamentul propus.
Se trece la pct. 11 - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu Asociaţia
Naţională a Salvatorilor Montani din România.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
OI. primar arată că, este pentru prima dată când se desfăşoară această conferinţă la
Sinaia. Oraşul pune la dispoziţie spaţiul de desfăşurare, respectiv Centrul Internaţional
de Conferinţe Casino Sinaia, iar cei de la Asociaţia Naţională a Savatorilor Montani din
România, promovează oraşul nostru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aproba În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de evenimente proprii
ale oraşului Sinaia, organizate În anul 2019.
Ona. cons. Arieşan Aurora propune să se realizeze pe timpul verii o formă de
festival pentru că, a constatat că s-au retras câteva evenimente.
OI. primar mentionează că, lista de evenimente este deschisă şi cei interesaţi pot veni
cu propuneri.
OI. cons. Creţu Pompiliu recomandă colegilor de la Departamentul Politici Publice să
gândească o zonă În exclusivitate pentru sinăieni, pentru şcolile din Sinaia, În vederea
desfăşurării evenimentelor care au loc. Solicită acest lucru deoarece a constatat că, la
evenimentul din 06 decembrie 2018 când s-a aprins iluminatul festiv, au cântat colinde
copiii din alte localităţi, nu din Sinaia. Consideră că trebuie să fie ceva mai vizibil pentru
sinăieni Întrucât numărul participării acestora la festival a scăzut substanţial.
OI. primar intervine precizând că, Primaria are o colaborare permanentă cu şcolile din
Sinaia, exemplu, de ziua României, 1 Decembrie 2018, imnul a fost cântat de o elevă
de la Colegiul Mihail Cantacuzino.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aprobă În unanimitate in forma prezentata de iniţiator.
Se trece la pct. 13 - Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri in
domeniul privat al orasului Sinaia.
Întrucât nu sunt inteventf pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă În
unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 14 - Privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pentru
pajlştlle permanente care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aprobă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
In continuare, preşedintele de şedinţă supune atenţiei pct. 15 - Proiect de
hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului În suprafaţă de 80 mp,
situat În Sinaia, str. Pustnicului nr. 40-42, lot 3.
OI. cons. Oavid Remus precizează că, terenul respectiva fost evaluat la 60 euro/rup.
şi, În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, propune 80 euro/rup. Ia care se
adaugă TVA-ul
Deoarece nu sunt şi alte propuneri, supus la vot, proiectul de hotărâre sus menţionat se
adoptă În unanimitate cu preţul de pornire a licitaţiei de 80 eurojmp.

Se trece la pct. 16 - Proiect de hotărâre privind vânzarea conform HCL 183/2006 a
terenului situat În Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 36, În suprafaţă de 661 mp, nr.
cadastral 23310, carte funciară nr. 23310, ce face obiectul contractului de concesiune
nr. 20120/11.09.2013, către OPREASIMONA ADRIANA.
Preşedintele de şedinţă
arată că, terenul respectiv a fost concesionat cu 85
euro/rnp, şi evaluat la 90 euro/rnp, Propune ca preţul de vânzare sa fie de 110
euro/rup. Ia care se adaugă TVA-ul.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aprobă În unanimitate cu amendamentul propus ca preţul de vânzare să fie de 110
euro/rup.
Urmează pct. 17 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
terenului În suprafaţă de 334 mp, din Sinaia, Zona Cota 1400, pentru extindere
construcţie si terasă cu caracter provizoriu.
Preşedintele de şedinţă anunţă că nu va participa la vot deoarece are un interes
patrimonial.
Dna. Cons. Aurora Arieşan propune ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 0,5
euro/rnp., iar Închirierea să se facă pe o perioadă de 5 ani.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
aprobă cu 16 voturi "pentru" cu amendamentul propus de catre dna cons. Arieşan
Aurora. Nu votează dl. cons. Remus David.
Se trece la pct. 18 - Proiect de hotărâre privind vânzarea directa a terenului În
suprafaţă de 235 mp indiviz din 540 mp, situat În Sinaia, str. Cuza Voda nr. 8, prin
exercirarea dreptului de preemţiune.
Preşedintele de şedinţă precizează că, este vorba de un drept de preemţiune al celor
care locuiesc in acel imobil. Terenul a fost evaluat la preţul de 70 euro/rnp., iar el
propune ca preţul vânzării să fie de 71 euro/rnp., acesta fiind În indiviziune.
Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat, care se adoptă În unanimitate cu
un preţ de vânzare de 71 euro/rup.
Urmează pct. 19 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului În
suprafaţă de 74 mp, situat În Sinaia, str. M. Kogalniceanu nr. 52, prin exercitarea
dreptului de preemţiune.
Preşedintele de şedinţă menţionează că, terenul a fost evaluat la 50 euro/rnp. şi
propune un preţ de 51 euro/rup.
Supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă În unanimitate cu
amendamentul propus de 51 euro/rup.
Se trece la pct. 20 - Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului În suprafaţă de 145 mp, situat În Sinaia, Calea Codrului nr. 24E, lot 1.
Preşedintele de şedinţă anunţă că, nu votează la acest punct pentru că are un
interes patrimonial.
Dna. Cons. Arieşan Aurora unul din iniţiatorii acestui proiect, propune ca preţul de
pornire a licitaţiei să fie de 51 euro/rnp.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care
se adoptă cu 16 voturi "pentru" cu propunerea făcută de dna. cons. Ariesan Aurora. Nu
votează dl. cons. Remus David.
Urmează pct. 21 - Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului În suprafaţă de 231 mp, situat În Sinaia, Aleea Sion nr. 1.
Preşedintele de şedinţă arată că, terenul a fost evaluat la preţul de 66 euro/rnp.
Propune ca preţul de vânzare să fie de 80 euro/rup. Ia care se adaugă TVA-ul.
Supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă În unanimitate cu
amendamentul propus.
Se trece la pct. 22 - Proiect de hotărâre
privind vânzarea conform HCL 183/2006 a
terenului situat În Sinaia, bd. Carol 1 nr. 32, În suprafaţă de 1049,94 mp, având nr.
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către S.c. PERLA BUCEGI S.R.L.
se află În zona centrală a oraşului şi a
fost evaluat la 90 euro/rup. Propune să fie vândut cu 250 euro/rup.
DI. cons. Miloş Călin consideră că preţul este mare În condiţiile În care terenul se află
lângă casă si nu se pretează pentru construcţii.
În plus el a plătit concesiunea şi poate
renunţa la cumpărare.
DI. primar intervine,
precizând că, În zona centrală s-a vândut terenul şi cu 400
euro/rup.
Preşedintele de şedinţă arată că, În cazul În care ÎI va cumpăra, Primăria va caştiga
aprox. 268.000 euro.
Supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă cu 16 voturi "pentru"
şi "o abţinere" (se abţine dl. cons. Creţu Pompiliu).
Urmează pct. 23 Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal- schimbare
destinaţie teren din "Zona locuinte si functiuni complementare
cu caracter predominant
de odihna, recreere,
turism"
În zona "Instituţii
şi servicii"
şi modificare
indicatori
urbanistici pentru amplasare hotel, str. Aosta nr. 46 - 48, strada Căşeriei, oraş Sinaia.
Preşedintele de şedinţă menţionează
că este vorba despre un PUZ referitor
la
schimbarea destinaţiei
terenului
din zona de locuinţe, recreere şi turism În zona de
instituţii şi servicii, teren ce se află În strada Aosta nr. 46 - 48 şi str. Căşeriei, lângă Vila
Marald. Precizează că, membrii comisiei de urbanism au dat aviz nefavorabil deoarece
proiectul nu respectă arhitectura zonei, forma, volumetria şi nu se Încadrează În zonă.
Dna Gherasim Mihaiela, arhitect şef al oraşului face o prezentare online a PUZ-ului.
Deoarece În sală se află dl. Angelescu Cristi, reprezentant
din partea beneficiarului,
preşedintele
de şedinţă cere permisiunea
membrilor
Consiliului
Local să i se dea
cuvântul.
Intrucât
membrii Consiliului
local sunt de acord, preşedintele
dă cuvântul domnului
Angelescu care menţionează
că, beneficiarul
a obţinut toate avizele de la Consiliul
judeţean,
şi a Încercat să se Încadreze pe cât a fost posibil În arhitectura
din zonă.
Intreabă ce se va Întâmpla acum În cazul În care nu se va aproba PUZ-ul ?
DI. cons. Boteanu George susţine investiţia dar, recomandă ca aceasta să se
armonizeze cu arhitectura din zonă unde sunt case vechi, monumente istorice.
DI. primar ii recomandă dlui Angelescu să modifice proiectul, după care se va relua
discuţia În Consiliul Local.
Preşedintele de şedinţă propune să nu se aprobe PUZ-ul deoarece nu este În
concordanţă cu arhitectura
zonei. Urmează ca datele tehnice să fie discutate de către
beneficiar cu Serviciul urbanism.
Supus votului, proiectul de hotărâre se adoptă În unanimitate
cu propunerea făcută de
dl. David Remus de a nu se aproba PUZ-ul.
Se trece la pct. 24 Proiect de hotărâre
privind darea În administrarea
S.c.
Transport
Urban SRL. Sinaia a locurilor de parcare din str. 1. L.Caragiale În vederea
Închirierii.
DI. primar arată că, a propus să se păstreze sensul unic pe str. 1. L.Caragiale şi să se
amenajeze parcare pe sensul celalalt.
DI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă ce se Întâmplă cu locuitorii din zonă care deţin
maşini?
DI. primar ii raspunde că, aceştia vor beneficia de abonamente.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
DI. cons. Dimache Alin propune ca pe viitor, să se ia În calcul şi str. Tudor
Vladimirescu.

Preşedintele de şedinţă precizează că, terenul

Urmează pct. 25 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de delegare
a gestiunii serviciului de ecarisaj.
DI. primar precizează că, acum se aprobă documentatia de delegare a serviciului de
ecarisaj, după care se va organiza licitaţia publică şi se va Încheia un nou contract.
DI. cons. Miloş Călin Întreabă dacă cei care prestează acest serviciu sunt verificaţi de
cineva.
DI. primar menţionează că sunt verificaţi de Direcţia Sanitar Veterinară şi obligatoriu
trebuie să aibă licenţă.
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. 26 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice externe de consultanţă şi reprezentare juridică, În toate fazele procesuale, În
dosar şi procedură contencioasă ce va urma să se
constituie in dosarul
7653/105/2015* În proces cu Se. Pro Meat Fresh SRL. (fosta SC Carmistin SRL).
DI. primar menţionează că este vorba despre un proces pe care Primăria ÎI are cu
fosta se. Carmistin SRL. pentru un teren situat lângă fostul Cinema pe care l-a
concesionat şi, pentru că nu a respectat obiectul prevăzut În contract, Primăria i l-a luat
şi acum este faza de recurs.
DI. cons. Vasile Gheorghe considera că, pe terenul respectiv se putea face o parcare
pentu oras.
DI. primar arată că, terenul din faţă este proprietatate privată, iar cel din spate, până
În Calea Prahovei este proprietatea oraşului.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 27 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice externe de consultanţă şi reprezentare juridică, În toate fazele procesuale, În
dosar şi procedură contencioasă ce va urma să se
constituie
in dosarul
2336/310/2018, În proces cu Se.Teosin SRL, având ca obiect plângere contravenţională
PV. Nr.15/29.10.2018.
DI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă despre ce plângere este vorba.
DI. primar precizează că, Se. Teosin SRL.a cerut o autorizatie de extindere
construcţie existentă. La recepţie s-a constatat că are un etaj În plus şi Primăria a vrut
să-I pună În legalitate În sensul că, l-a amendat pe administrator cu suma de 5000 lei.
Acesta, În loc să plătească amenda, a contestat-o În instanţă, În condiţiile În care nu
are nici aviz de la pompieri. Afirmă că este un caz similar cu cel al lui Sârbu Adrian, În
loc să intre În legalitate şi să plătească amenda, a contestat-o şi s-a dispus demolarea
construcţiei.
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. 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de ASistenţă Socială.
Intrucât nu sunt intervenţii pe marginea regulamentului, supus la vot, proiectul de
hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate in forma iniţiatorului.
Urmează pct. 29 - Proiect de hotărâre privind intreptarea erorii materiale de la pozitia
nr. 23 A din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 221/22.11.2018.
Preşedintele de şedinţă precizează că, a fost trecut greşit numărul apartamentului şi
nu se poate face cadastrul până nu se Îndreaptă eroarea materială.
Supune la vot proiectul de hotărâre care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
In continuare, preşedintele de şedinţă supune atenţiei pct. 30 - Proiect de hotărâre
privind modificarea grilei de salarizare pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale
din administratia publică şi funcţiile contractuale din administraţia publică locală -

subordinea Consiliului Local Sinaia.
DI. primar arată că, s-a mărit salariul minim brut pe economie şi a fost necesar să se
modifice grila de salarizare pentru cei care se Încadrează la acest salariu.
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. 31 - Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea
Consiliului Local nr. 112/29.07.2016 referitoare la numirea reprezentantilor Consiliului
Local in Consiliul de Administraţie al Spitalului orăşenesc Sinaia.
DI. primar menţionează că, În locul domnului Şuvaina Mihai-Dan l-a propus pe dl.
cons. David Remus ca membru În Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc
Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă cu 16 voturi "pentru" În forma prezentată de iniţiator. Nu votează dl. cons.
Remus David.
Urmează pct. 32 - Proiect de hotărâre privind modificării Hotărârii nr. 77/2018 privind
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul "ECO-BUS".
DI. primar
arată că, finanţatorul a solicitat să se stabilească clar În proiect valorile
care sunt neeligibile adică TVA-ul şi contribuţia oraşului de 2 %.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
aprobă În unanimitate.
Urmează ordinea de zi suplimentară, pct. 1 - Proiect de hotărâre privind
constituirea, componenţa şi regulamentul de organizare si funcţionare a Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar arată că, a propus Înfiinţarea acestei Comisii tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism În vederea aprobării documentaţiilor de urbanism la nivel de
oraş, respectiv PUD-urile. Comisia este formată din 7 membri din care 3 arhitecti,
respectiv Văsii Diana Mihaela, Aluchi Andreea Ioana şi Budescu Maria Luiza care fac
parte din Ordinul Arhitecţilor din România şi doi
din Registrul Urbanistilor din
România, şeful Serviciului Urbanism şi Cadastru, Primarul oraşului, Banu Alina-Elena,
secretarul oraşului, Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului, Marin Maria, Rotilă
Cristina şi Voicu Ilie care asigură secretariatul comisiei fără drept de vot şi membri
specialişti cu rol consultativ de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova, Agenţia
pentru Protecţia Mediului Prahova, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, DSPP,
Se.Hidro Prahova SA, Se. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Distrigaz, Romtelecom,
Poliţia Staţiunii Sinaia, după caz.
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. 2 - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al oraşului
Sinaia pentru trecerea din domeniul public al judeţului Prahova În domeniul public al
oraşului Sinaia, a terenului cu nr. Cad. 22549, CF nr. 22449, În suprafaţă de 15118 mp.
situat În Sinaia, str. Valea Larga f.n.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar aminteşte celor prezenti că, cei de la Consiliul judetean Prahova au solicitat
un teren de 10.000 mp. În proprietatea lor, situat În
zona Valea Largă ca să
construiască Statia de epurare a apei pentru cele trei oraşe, Sinaia, Buşteni şi Azuga.
Acum i-a convins ca să aprobe trecerea din domeniul public al judeţului Prahova În
domeniul public al oraşului Sinaia a terenului În suprafaţă de 15.000 mp. după care se
va realiza alipirea celor doua terenuri
care vor fi date În administrea Consiliului
judeţean pentru realizarea Staţiei de epurare a apei. Au fost de acord cu acest lucru si

au sugerat să se Înceapă procedura şi În acest fel terenul rămâne În proprietatea
oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat, care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de initiator.
Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost' epuizate, preşedintele de şedinţă dă
cuvântul domnului primar care doreşte
să facă o scurta prezentare a rezultatului
proceselor din instanţă.
DI. primar arată că, sunt câteva lucruri pe care Consiliul local trebuie sa le ştie pentru
că de fiecare dată s-a cerut aprobarea Consiliului local pentru avocaţii externi care
ne-au reprezentat În instanţă. Afirma că, În ultima perioadă,
oraşul a câştigat 4
procese importante, după cum urmează:
1) - procesul cu Asociatia Turistica Sinaia - În prima etapă la Curtea de Apel
Prahova, pentru taxa de promovare de 2%, care a fost caştigat de Primărie;
2) - S-a mai caştigat un proces cu ANAF-ul de 32.000 lei pentru cheltuieli de
judecată care deja au fost viraţi În contul Primăriei;
3) - S-a caştigat definitiv şi irevocabil procesul cu Se. Electrica SA care nu a dorit
să introducă cablurile În subteran În zona centrală, cu toate că Primăria le-a
solicitat acest lucru. Valoare-lucrărilor făcute de Primarie este de 2 milioane lei
plus 180.000 lei cheltuieli de judecată, la care se adaugă majorări şi dobânda
legală din momentul respectiv până acum,
bani pe care trebuie să-i dea
Primăriei. Până acum nu au dat Încă banii dar au trimis o hârtie prin care face
cunoscut că-i vor vira pentru că au penalitate pentru fiecare zi de Întârziere
4) - De asemenea, s-a câştigat procesul cu firma domnului Burlacu - Partener
Group care nu a vrut să plătească impozitul pe clădire - era vorba de 500.000
lei. Atunci când BCR-ul a luat leasing-ul el le-a spus că nu le eliberează niciun
document până nu plătesc impozitul. Banca a plătit banii, după care a dat În
judecată Primăria care a câştigat definitiv şi irevobail pentru că proprietarul
trabuia sa platească, nu utilizatorul.
DI. primar
aduce la cunoştinţa celor prezenţi că, mâine sau porrrune va convoca o
şedinţă de Îndata ca să se aprobe suma de 600.000 lei pe care o dă Consiliul judeţean
pe parteneriate si care va fi repartizată
la reparaţii strazi,
acolo unde poate fi
cheltuită până vineri, sunt deja facturi de plată.
Având În vedere că se incheie anul, domnul primar le mulţumeşte tuturor consilierilor
pentru colaborare; crede că a fost o colaborare foarte bună şi constructivă; Îi pare rău
că s-a Încheiat prost datorită faptului că unul din colegi, dl. Dr. Şuvaina Mihai, consilier
local, a decedat, dar, consideră că viata trebuie să meargă mai departe.
Le urează membrilor Csonsiliului local "La multi ani şi sărbători fericite"!
DI. viceprimar Gheorghe Bădăran
Îi invită pe membrii Consiliului Local la
comemorarea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 care se va desfăşura vineri, 21
decembrie 2018 ora 12,00 la Cimitirul eroilor. De organizare se ocupă Asociaţia
~evoluţionarilor, respectiv dl. cons. Boteanu George.
In încheiere, preşedintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru
participare şi declară Închise lucrările şedinţei. Le urează celor prezenţi un nou an cu
multe bucurii şi Împliniri.
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