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Încheiat astăzi 19 februarie 2019 orele 16,00 În şedinţa ordinară a Consiliului Local
al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr. 42
din 13 februarie 2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

D-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. Dumitrache Costin.
Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă În care s-au
nominalizat data, ora şi locul ţinerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la
prezentul proces verbal.
La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea - primarul oraşului Sinaia, d-na. Alina-Elena
Banu - secretarul oraşului Sinaia, dl. Panait Marian-Valerie, administrator public
oraş Sinaia, dna. Şutu Laura, director Poliţia Locală, Gherasim Mihaiela, şef Serviciu
Urbanism şi Cadastru, dna. Avrămescu Irina, şef Departament Politici Publice, dna.
Vasile Paula, şef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dl. Negulescu Cristian,
administrator Se. Sinaia Forever SRL. Şi Maria Popescu - inspector Departamentul
Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul
şedinţei.
DI. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi ÎI invită pe dl. cons. Remus
David, preşedintele de şedinţă ales pentru 3 luni, să preia lucrările şedinţei de
astăzi.
Preşedintele de şedinţă arată că pe ordinea de zi sunt Înscrise 23 puncte la care se
adaugă ordinea de zi suplimentară care are 2 puncte.
Preşedintele de şedinţă Întreabă dacă mai sunt propuneri sau obiecţii pe marginea
ordinii de zi. Deoarece nu mai sunt intervenţii, supune aprobării ordinea de zi
iniţială şi ordinea de zi suplimentară care sunt vota te În unanimitate.
Se trece la pct. 1 din odinea de zi - Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor de
consiliu din luna decembrie 2018 şi luna ianuarie 2019.
Preşedintele de şedinţă Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestora.
Deoarece nu sunt intervenţii, supuse votului, procesele verbale se aprobă În
unanimitate.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice
a Spitalului Orăşenesc Sinaia.
Preşedintele de şedinţa dă cuvântul domnului primar pentru a susţine acest
proiect.
OI. primar precizează că, Spitalul orăşenesc Sinaia a diversificat domeniile pentru
care oferă servicii medicale, prin Înfiinţarea de noi cabinete medicale şi angajarea
de cadre medicale de specialitate. Pe lângă secţiile existente la nivel de spital În
structura spitalului orăşenesc Sinaia s-au mai introdus: Secţia de Pneumologie,
Alergologie şi imunologie clinică, Oftalmologie, Cardiologie, Urologie şi Medicină
muncii. Ţinând cont că autorizarea şi Începerea activităţii cabinetelor nou Înfiinţate
sunt strâns condiţionate de schimbarea structurii organizatorice a spitalului, este
necesar să se aprobe o nouă structură organizatorică a Spitalului orăşenesc Sinaia.



Preşedintele de şedinţaă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei Şcolare a
Oraşului Sinaia pentru anul 2019 - 2020.
OI. primar arată că, nu s-a schimbat nimic În organizarea reţelei şcolare la nivel de
oraş, ea a rămas ca şi În anul 2018.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu Asociaţia
pentru Educaţie şi Ştiinţă Kleine Schule.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul dlui primar ca să prezinte acest proiect.
OI. primar menţionează că la nivel naţional, organizatorul acestei competiţii este
Asociaţia pentru educaţie şi ştiinţă Kleine Schule Împreună cu Inspectoratul Şcolar
Bucureşti. Competiţia se desfăşoară din luna octombrie 2018, pentru 4 secţiuni:
artă, muzică, ştiinţă şi teatru. Stabilirea câştigătorilor ce vor reprezenta România la
concursul din Washington, SUA precum şi premierea acestora se va face În cadrul
Festivalului Copiilor din România, ce se va desfăşura pe parcursul a 4 zile În luna
aprilie 2019 la Sinaia.
Întrucât vor participa peste 120 de copii, Însoţiţi de familii, profesori, arbitrii şi
organizatori, din 70 de ţări este necesar ca acest Festival al copiilor din România să
se organizeze În Centrul Internaţional de Conferinţe Casino Sinaia.
Consideră că aceste eveniment realizat Împreună cu Asociaţia pentru Educaţie şi
Ştiinţă Kleine Schule, este un instrument de promovare a oraşului nostru În rândul
participanţilor.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma iniţiatorului.
Se trece la pct, 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu Federaţia
Română de Alpinism şi Escaladă (F.R.A.E) şi a protocolului cu Se. Tonic Consulting
& Management SRL şi Asociaţia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24.
OI. primar precizează că acest eveniment s-a organizat şi anul trecut. Pentru a
continua creşterea notorietăţii oraşului Sinaia este necesară diversificarea
domeniilor În care este menţionat oraşul nostru. Este oportună aşadar includerea În
lista localităţilor organizatoare de campionate naţionale sportive astfel Încât să
devină reper În domenii sportive, În special cele legate de sporturile de iarnă: schi,
alpinism etc. Campionatul Naţional de Schi -Alpinism ediţia 2019 se va organiza În
perioada 23 - 25 februarie 2019, iar Competiţia Kids Ski Challenge - ediţia a IIa În
perioada 16-17 martie 2019. Oraşul va pune la dispoziţie domeniul schiabil.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma iniţiatorului.
Urmează pct. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiţii
şi activităţi de pregătire pe secţii organizate de Clubul Sportiv Carpaţi Sinaia pentru
~unile ianuarie şi februarie 2019.
Intrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă În
unanimitate.
Se trece la pct. 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor
evenimentelor" 1 Martie"," 8 Martie - Ziua Femeii" şi" Sinaia pe pârtie - ediţia a
XIV-a".
OI. primar arata ca deja a devenit o tradiţie organizarea evenimentelor de 1 şi 8
martie care s-au realizat şi anii trecut.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate.
Urmează pct. 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului" O zi la Sinaia".
Preşedintele de şedinţa dă cuvântul dlui primar că să susţină acest proiect.
OI. primar precizează că acest eveniment a devenit un exemplu de bună practica.
EI se adresează de fiecare dată unei singure scoli din localităţile Învecinate cu
oraşul Sinaia. Deja au fost organizate până În prezent 4 serii de copii cu o situaţie



materială modestă care au venit În vizita la Sinaia. Copiii sunt Încântaţi. Cu bugetul
aprobat, li se asigură o masă caldă, vizita la muzeele din oraş, o plimbare pe munte
şi alte activităţi.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice - faza DAU + PT+DE+CS pentru lucrări de" Reabilitare strada Aleea
Sion, oraş Sinaia, judeţul Prahova".
Preşedintele de şedinţa da cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.
OI. primar arata că, Aleea Sion este singură stradă care nu a fost reabilitată până
În prezent. Ea va fi finanţata din bugetul local sau PNDL.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 10 - Proiect de hotărâre privind darea În administrare a unui"
Sistem complet de chirurgie laparascopică HD", către Spitalul Orăşenesc Sinaia.
OI. primar menţionează că, acest Sistem complet de chirurgie laparascopică HD a
fost achiziţionat, iar acum trebuie dat În administrare Spitalului orăşenesc Sinaia.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 11 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL.
situat În Sinaia, str. Brânduşelor nr. 17, bl. 13, ap. 14, către dl. Toma Cătălin
Marian.
Întrucât nu sunt intervenţii, supus la vot, se aprobă În unanimitate În forma
prezentată.
Urmează pct. 12 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
spaţiului situat În Sinaia, str. Avram Iancu nr. 2, În suprafaţă de 142,6 mp. cu
destinaţia" birouri operator servicii publice În oraşul Sinaia."
Preşedintele de şedinţa propune ca preţul de pornire a llcitaţiei să fie de 7
euro/rup.
Întrucât nu mai sunt şi alte propuneri, Preşedintele de şedinţa supune aprobării
proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă În unanimitate cu
amendamentul propus de dl. David Remus.
Se trece la pct. 13 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
spaţii lor comerciale nr. 2 (Bdul. Carol I nr. 27) şi nr.6 (Bdul Carol I nr. 33 -
Esplanada).
OI. primar arata că, În urma renunţării celor care au concesionat spatiile
comerciale din zona Esplanadei, au rămas două spaţii libere care urmează să fie
scoase la licitaţie, cu destinaţie patiserie artizanală, conform documentaţiei
existente.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 14 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de
operare aferente contractului pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii
de colectare, transport şi transfer a deşeurilor municipale În zona I Buşteni.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul domnului primar că să susţină acest proiect.
OI. primar menţionează că a discutat cu operatorul de salubritate care a cerut un
preţ mult mai mare la gunoi fata de cel propus, datorită faptului că au crescut
salariile, a crescut preţul la carburanţi şi taxa de rampă. Operatorul de salubritate a
acceptat preţul stabilit de auditul independent pe care l-a făcut ADI. Spera sa
accepte pretul prevazut in hotarare. În cazul În care nu se aprobă acest tarif,
operatorul va rezilia contractul şi oraşul va fi plin de gunoi.
OI. cons. Vasile Gheorghe constata că, tariful de 9,62 Iei/loc/lună la utilizatori
casnici este aproape dublu, creşte cu 80 % fata de cel existent, În condiţiile În care
salariile au crescut cu 15%.
OI. primar precizează că, Se. Comprest SA. Braşov a cerut 15 lei/lună/persoană



fără TVA ca să poată obţine şi profit. Tariful actual de 9,62 Iei/locuitor/lună a reieşit
din calculul făcut de auditul independent comandat de ADI, şi, probabil că,
operatorul nu va fi de acord cu acesta. Dacă operatorul nu accepta tariful şi se
retrage, se va rezilia contractul. Ei vor fi obligaţi prin contract să asigure curăţenia
oraşului tip de 6 luni după care nu vor mai funcţiona. Prin hotărârea În discuţie se
da mandat domnului viceprimar să voteze şi să semneze actul adiţional la
contractul de delegare.
OI. cons. Vasile Gheorghe considera ca operatorul a licitat la un preţ mic ca să
câştige, după care vine cu majorare de tarife. Îi este foarte greu să accepte aceasta
majorare ţinând cont de impactul pe care-I va avea asupra locuitorilor oraşului
Sinaia.
OI. primar explica domnului consilier Vasile ca, oraşul Sinaia a fost singura
localitate care a votat Împotriva majorării tarifelor la gunoi. Când societatea a
licitat, calculul s-a făcut la un număr de 13000 locuitori, care În prezent a scăzut la
10000, iar datele nu mai sunt cele reale conform studiului anterior licitaţiei. A
Încercat să atragă companii pentru serviciul de salubrizare şi deszăpezire dar, nu
avenit nimeni pentru că oraşul este foarte mic şi nu obţin profit.
ADI. obliga operatorul să ducă gunoiul la rampa de gunoi de la Boldeşti Scăieni
pentru ca proiectul s-a făcut pe fonduri europene, ceea ce Înseamnă o cheltuială
destul de mare pentru acesta.
Consiliul judeţean a aplicat la acest proiect finanţat cu fonduri europene care-i
obliga să achiziţioneze compactoare, să ducă gunoiul la rampa de la Boldeşti
Scăieni realizată cu bani europeni, utilaje, etc.
Afirma că, soluţia ar fi ca să se respingă proiectul de majorare a tarifului dar,
membrii Consiliului local trebuie să se gândească la impactul pe care-I va avea
acest lucru.
OI. cons. Boteanu George considera că, UE trebuia să lase o portiţă pentru soluţii
pentru că aici este vorba de voinţă.
OI. cons. Oimache Alin Întreabă dacă se poate realiza acest serviciu prin
societăţile noastre.
OI. primar arata că, nu se poate realiza acest lucru pentru ca acestea trebuie să
fie autorizate pentru acest serviciu şi, În plus nu exista rampa de gunoi pentru
depozitare nici la Boldeşti şi nici la Braşov pentru că nu ne primesc.
Referindu-se la agenţii economici, dl. primar afirma că aceştia Îşi pot reduce
cantitatea de gunoi cu peste 30% dacă vor colecta deşeurile selectiv.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
OI. cons. Boteanu George propune să se facă un comunicat de presă care să fie
adus la cunoştinţa cetăţenilor oraşului pentru a fi informaţi.
OI. cons. Vasile Gheorghe precizează că a votat" pentru" ca să nu aibă oraşul de
suferit În ce priveşte strângerea gunoaielor menajere.
OI. primar considera că este o asumare politică luată de comun acord.
Se trece la pct. 15 - Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de
către Se. Sinaia Forever SRL.
Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestor tarife, supus la vot, proiectul de
hotărâre sus menţionat se adoptă În unanimitate.
Urmează pct. 16 - Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a
terenului În suprafaţă de 199 mp, situat În Sinaia, Bd. Carol I nr. 26.
Preşedintele de şedinţa arata că, evaluarea apartamentului s-a făcut la 70
euro/rup. Propun ca preţul de pornire a licitaţiei să fie de 75 euro/rup.
Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă În unanimitate
cu amendamentul propus de 75 euro/rnp. Preţ pornire licitaţie.
Se trece la pct. 17 - Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al
Oraşului Sinaia În calitate de administrator al str. Drum Nou Cota 1400, pentru
"Construire imobil apartamente, împrejmuire teren, spaţii parcare, garaj,
sistematizare teren şi amenajare vâlcel organizare şantier, utilităţi" pe str. Drum
Nou Cota 1400 nr. 20-22, nr. cad. 21591.



OI. primar precizează că, prin Certificatul de urbanism i s-a cerut beneficiarului să
respecte integrarea vâicelului existent În cadrul lucrărilor de construire propuse
care se vor face cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice În vigoare şi nu
va afecta domeniul public sau proprietăţile private.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic
Detaliu - Ridicare restricţie de construire zonă locuinţe şi funcţiuni complementare
cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism pentru amplasare hotel, drum
acces, alei carosabile şi pietonale, spaţii parcare, utilităţi şi amenajări peisagistice,
suprafaţă studiată = 1872 mp, strada Vârful cu Dor nr.6, nr. cadastrale
24751,24349, taria 27, parcela Cc 47.
Preşedintele de şedinţa arată că este vorba despre o ridicare de restricţie de
construire zona de locuinţe În Sinaia, str. Vârful cu Dor unde se doreşte să se
construiască un hotel.
Preşedintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 19 - Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal -
Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din "Zonă locuinţe şi funcţiuni
complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism "În zonă:"
Instituţii şi servicii" şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel (S
studiata = 3944, mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei, nr. cadastral 20875,
oraş Sinaia.
OI. cons. Remus David arata că este vorba despre PUZ-ul respins În luna
decembrie 2018. Beneficiarul a schimbat soluţia şi a făcut toate modificările impuse
la acea dată.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 20 - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism a Oraşului Sinaia.
Preşedintele de şedinţă da cuvântul domnului primar ca să prezinte acest
proiect.
OI. primar precizează că s-a modificat componenta comisiei tehnice la solicitarea
domnului Stere, Director Direcţia de Cultura Prahova care şi-a exprimat expres
dorinţa să facă parte din componenţa comisiei.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Se trece la pct. 21 - Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii
juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Oraşul
Sinaia/Primăria Oraşului Sinaia, Consiliul Local al Oraşului Sinaia, pentru
promovarea unor acţiuni, apărări sau căi de atac.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar că să prezinte acest
proiect.
OI. primar menţionează că este vorba despre două dosare care se vor externaliza,
unul se referă la evacuarea doamnei Patrascu Ştefania care a pierdut procesul şi al
doilea se referă la Dosarul 125/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţionala Anticorupţie, Serviciul Teritorial Ploieşti care
este IN REM. Oraşul plăteşte 1 milion lei corecţii pentru proiectul de reabilitare
urbană datorită acestui dosar.
OI. cons. Vasile Gheorghe Întreabă de ce se face evacuarea.
OI. primar Îi răspunde: dna Patrascu a primit locuinţa ca anexă la contractul de
muncă. Acum a ieşit la pensie şi nu mai poate locui În acest spaţiu. Daca ar fi vrut
ar fi obţinut locuinţa socială pentru că se Încadra foarte bine. S-a judecat cu
Primăria şi a pierdut 5 - 6 procese.



Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adopta cu 9 voturi" pentru" şi 7" abţineri" (se abţin: dl. cons. Vasile
Gheorghe, dl. cons. Spirica Serbanoiu, dl. cons. Niche Alin, dl. cons. Dimache Alin,
dl. cons. Boteanu George, d-ra cons. Poponete Valentina şi dl. cons. Milos Calin).
Se trece la pct. 22 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau
de lucrări de interes local pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă
beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Întrucât nu sunt observaţii, supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă În
unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 23 - Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap grav, angajaţi ai Primăriei Sinaia.
Membrii Consiliului local iau cunoştinţă despre activitatea asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, angajaţi la Primăria Sinaia.
In continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei ordinea de zi
suplimentară, respectiv pct. 1 - Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 de aprobare a organigramei
Spitalului orăşenesc Sinaia.
OI. primar precizează că, organigrama Spitalului orăşenesc s-a modificat datorită
Înfiinţării celor 5 cabinete medicale.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de lniţiator.
Urmează pct. 2 - Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului proprietate
privată a oraşului Sinaia, În suprafaţă de 483 mp, situat În Bulevardul Republicii,
nr. 8, având nr. cadastral 22083 şi CF nr. 22083, În 2 loturi: lotul 1 În suprafaţă de
36 mp, lotul 2 În suprafaţă de 447 mp şi vânzarea acestora, conform H.C.L. nr.
17/2005, republicată şi modificată la data de 17.06.2013.
OI. primar arata ca, este vorba de dl. profesor Soroceanu care a cumparat garajul
din curte si acum doreste sa cumpere terenul.
OI. cons. David Remus propune ca preţul de vânzare a terenului să fie de 35
euro/rup.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat
care se adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.

Deoarece au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de
şedinţă le mulţumeşte celorfprezenţi pentru participare şi declară lucrările şedinţei
Închise, la orele 17,05.
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