ROMANIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 18 aprilie 2019, orele 16,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului
Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 80 din 12 aprilie 2019, la
sediul Primăriei Oraşului Sinaia.
Deoarece d-na. Alina-Elena Banu secretarul oraşului, este in concediu de odihnă, face apelul
nominal al consilierilor dna Nedelcu Ioana, inspector in cadrul Departamentului juridic,
contencios administrativ şi administratie locala. 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. Vlad Oprea - primarul oraşului Sinaia, d-na. Nedelcu Ioana inlocuitorul secretarului oraşului Sinaia, dl. Panait Marian- Valerie, administrator public oraş
Sinaia, dna. Şutu Laura, director Poliţia Locală, Gherasim Mihaiela, şef Serviciu Urbanism şi
Cadastru, dna. Vasile Paula, şef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna. Chiriţă Cocuţa, şef
Birou impozite si taxe şi Maria Popescu - inspector Departamentul Juridic, Contencios
Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.
DI. primar Vlad Oprea deschide lucrările şedinţei şi îl 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 8 puncte la care se adaugă
ordinea de zi suplimentară care are 6 puncte. Precizează că punctele 5, 6 şi 7 se cumuleaza
într-un singur punct.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi iniţială şi ordinea de zi suplimentară
modificate, care sunt votate în unanimitate cu amendamentele propuse.
Se trece la pct. 1 din odinea de zi - Aprobarea procesului verbal al şedinţei din luna martie
2019.
Preşedintele de şedinţă întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestora. Deoarece nu sunt
intervenţii, supus votului, procesul verbal se aprobă în unanimitate.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind elaborarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2019.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar Vlad Oprea ca să susţină proiectul de
hotărâre de la pct. 1.
DI. primar Vlad Oprea arată că, în acest an, s-a estimat la partea de venituri suma de
41.707.000 lei şi la partea de cheltuieli suma de 47.408.000 lei. Diferenta dintre venituri si
cheltuieli o reprezinta excedentul bugetului local de 5.701.000 lei înregistrat la 31.12.2018
pentru finantarea unor obiective de investitii.
La partea de cheltuieli, s-a luat in calcul finanţarea cu prioritate a cheltuielilor aferente
proiectelor castigate pe axele priori tare de dezvoltare si cheltuielilor de stricta necesitate care sa
asigure o funcţionalitate normala activităţilor din sănătate, sport, cultura, învăţământ, dezvoltare
precum şi finalizarea unor obiective de investiţii.
Dl. primar menţionează că, au fost câştigate 9 proiecte europene, 2 sunt deja în implementare, iar
până la sfarsitullunii se vor mai semna încă doua proiecte referitoare la Ecobus şi Park & Ride,

cel cu parcarea de la Gara Sinaia. Celelalte proiecte se vor regasi in bugetul local după suma
contractata.

Pentru anul 2019 s-au prevăzut la partea de cheltuieli următoarele sume:
- La invăţământ, suma de 1.416.000 lei pentru dotari Scoala Gimnaziala Principesa Maria şi
Colegiul Mihail Cantacuzino, prin PNDL. şi 55.400 lei pentru bursele scolare.
- La sănătate a propus suma de 1 milion lei pentru continuarea construirii noului spital
- La Centrul Cultural Carmen Sylva a propus subventii in suma de 703.500 lei, iar la Clubul
Sportiv Carpati Sinaia a propus subventii in valoare de 730.000 lei.
Se continuă proiectul de reabilitare captare apă de la Pescărie pentru asigurarea apei necesare in
timpul iernii pentru zăpada artificială.
- La partea de salubritate - deszapezire s-a propus suma de 600.000 lei plus 500.000 lei pentru
achizitionarea unui utilaj de curăţenie stradală, in rate.
Pentru cele 11 autobuze ecologice, se va moderniza garajul existent pe Claea Brasovului si se
vor construi toalete, spatii de servicii şi casierie. De asemenea, se va moderniza parcarea
locuinţelor sociale de pe strada Spitalului.
DI. cons. Miloş Călin intreabă când va începe proiectul cu fonduri europene pentru strada
Furnica.
DI. primar
ii raspunde că, lucrarile vor incepe in aprox. 2 luni, pentru că, durează până se
organizează licitaţia si nu poate ca strada sa stea stricata atata timp. La nivel de oras sunt 57
strazi de reabilitat si se va lucra pe proiect după un program.
DI. viceprimar
precizează că, până se încheie contractul mai durează, s-ar putea chiar sa
dureze un an până încep lucrările, pentru că s-a insistat mult pe strada Mânăstirii.
DI. primar aduce la cunostinţa celor prezenti ca pe strada Furnica, pavelele vor fi inlocuite cu
asfalt, iar acestea vor fi folosite pentru pavarea altor strazi mai mici.
DI. cons. Boteanu George supune atentiei fondul pentru bursele scolare considerand ca, bursele
pentru copiii cu performanţă sunt mai mici decat bursele sociale ceea ce nu este corect. Stie ca
din anul 2019, conform legii se vor aloca bani mai multi pentru aceste burse care se vor acorda
lunar. Solicita ca pe viitor sa se tina cont de acest lucru.
DI. cons. Vasile Gheorghe
solicita sa i se puna la dispozitie anexele de la 1 la 6 aferente
bugetului local, asa cum au fost aprobate in sedinta de astazi.
Dna Vasile Paula, sef serviciu Buget, arata ca, proiectul de buget a fost dat in forma restrâns a,
dar anexele vor fi afisate pe site şi puse la dispozitia membrilor consiliului.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se aprobă in
unanimitate in forma prezentata de iniţiator.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotărâre privind modificarea cap. XIV pct. 4 (Taxa de staţionare/
utilizare a locurilor de parcare ca staţie capăt de traseu pentru operatorii de transport care
efectuează servicii regulate de transport în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional
(Parcare Gara, etc) din Hotărâre a Consiliului Local nr. 233/17.12.2019 referitoare la stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2019.
Intrucat la proiectul de hotarare nu este atasat referatul Directiei Politiei Local, se amana
discutiile după finalizarea ordinii de zi.
Urmează pct. 4 - Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
DI. cons. Miloş Călin propune sa se extinda activitatea acestei comisii in sensul supravegherii
copiilor care au nevoie de ajutor; dă exemplu copilul care la inceputul anului a fost lovit de tren.
Considera ca este normal ca din aceasta comisie sa faca parte si cei de la Directia de Protectie a
Copilului.
Dna Nedelcu Ioana intervine precizand că exista o lege care obliga sa se constituie aceasta
echipa mobila care are rolul de a interveni, impreuna cu politia, atunci cand au loc violente in
familie. Comisia trebuie sa asigure celui violent un loc unde sa locuiasca atunci când este
evacuat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre mentionat care se aproba in
unanimitate in forma prezentata de initiator.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului evenimentului "Ziua

Pământului" din 22 aprilie 2019, pct. 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului

evenimentului sportiv Crosul "Adrian Ghioca" - ediţia a XIV-a si pct. 7 - Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului evenimentului "10 Mai, Ziua Regalităţii care se cumulează intr-un
singur proiect de hotarare, respectiv
proiect de hotarare privind
aprobarea bugetelor
evenimentelor :22 Aprilie 2019 -" Ziua Pământului", 09 Mai 2019 -"Crosul Adrian Ghioca"
ediţia a - XIV -a", 24 Mai 2019 -"Nunta de Aur" şi 31 Mai 2019 - "Defilarea Elevilor
Colegiului Mihail Cantacuzino".
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Urmează pete 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării rară licitaţie publică a terenului
în suprafaţă de 24,65 mp indiviz din 158 mp, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29, prin
exercitarea dreptului de preemţiune de către numita Nicoară Cezara Alina, conform art. 123,
alin. (3) si alin. (4) din Legea 21512001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare.
Preşedintele de şedinţă
precizează că, dna. Nicoara Cezara are drept de preemtiune la
cumpăraraea acestui teren. Terenul a fost evaluat la 60 euro/mp. şi propune 65 euro/mp.la care
se adauga TV A. - ul.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Intrucat ordinea de zi initiala a fost epuizată, se trece la ordinea de zi suplimentara, pct. 1 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale penru anul fiscal 2020.
Dl. primar precizează că, in conformitate cu prevederile legale in vigoare pana la 30 aprilie ale
anului curent trebuie sa se indexeze impozitele pentru anul 2020 cu rata inflatiei de 4,6 %
conform indice lui afisat de Institutul de Statistica.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Urmează pete 2 - Proiect de hotărâre privind acordarea burselor scolare pentru anul 2017 2018.
Dl, eons. Dimaehe Alin considera ca fondurile prevazute pentru bursele scolare care se dau
pentru anii 2017 - 2018 sunt foarte mici si diferenta intre ele este destul de mare. Propune ca
bursa de merit sa fie cel putin egala cu bursa celor bolnavi.
Dna. eons. Aurora Ariesan intervine menţionand ca sunt putine burse pentru copiii bolnavi,
doar 4 elevi beneficiaza de acest ajutor. In schimb sunt 70 de copii care primesc burse de merit
pentru rezultatele obtinute. Cuantumurile burselor sunt stabilite de Consiliul de administratie al
Colegiului care fac propuneri in functie de bugetul existent.
In ce priveste legea noua privind acordarea burselor scolare, arata ca aceasta este in dezbatere
publica pana in luna iunie.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba cu 16
voturi "pentru" şi "o abţinere" (se abtine dl. cons. Vasile Gheorghe).
Se trece la pete 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la
asociaţiile de proprietari.
Dl. primar
precizează că s-a schimbat legislatia privind obtinerea calitatii de administrator,
motiv pentru care trebuie modificat si Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor
fizice care doresc să obţină calitatea de administrator.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Umrează pete 4 - Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al oraşului Sinaia, in
calitate de
administrator al str. Pictor Luchian pentru desfiintare partiala, modificare,
consolidare si extindere locuinta, construire drum acces, alei carosabile şi pietonale, spatiu
parcare, utilitati, sistematizare verticala, imprejmuire şi organizare santier.
Dl, primar intervine precizand ca trebuie sa se reformuleze acest proiect de hotarare pentru ca
lucrarile pe care le efectuează nu afecteaza strada Pictor Luchian si nu este nevoie de acordul

aprobă că NU ESTE NECESAK

ACUKUUL

l-OnSlIlUlUI LUI,;<11

,:)11I<11<1 PCIIUU

'u,"""••,,,,

~~uJ

•••• t-. ~

modificare, consolidare şi extindere locuinţă, construire drum acces, alei carosabile şi
pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, sistematizare verticală, împrejmuire şi organizare şantier ", pe str.
parţială,

Pictor Ştefan Luchian nr. 5.

Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotărâre privind exercitarealneexercitarea dreptului de preemtiune
al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafată de 650mp., situat in intravilanul
orasului Sinaia, Drum Cota 1400 f.n.
Preşedintele de şedinţă propune neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local
asupra terenului padure, situat in intravilanul orasului Sinaia, Drum Cota 1400 f.n. care se vinde
cu suma de 65.000 euro.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
Urmează pct. 6 - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de incepere a lucrarilor
prevăzut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.
Preşedintele de sedinţă arată că, s-a cerut prelungirea termenului de incepere a lucrarilor pentru
ca au fost probleme pana a obtinut cadastrul.
Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma
prezentata de initiator.
Se revine la pct. 3 amanat la inceputul sedintei - Proiect de hotărâre privind modificarea cap.
XIV pct. 4 (Taxa de staţionare/ utilizare a locurilor de parcare ca staţie capăt de traseu pentru
operatorii de transport care efectuează servicii regulate de transport în trafic judeţean,
interjudeţean sau internaţional (Parcare Gara, etc) din Hotărârea Consiliului Local nr.
233117.l2.2019 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019.
Se da cuvantul dlui primar ca sa explice despre ce este vorba.
DI. primar
arata ca a propus ca taxa de stationare a locurilor de parcare - capăt de traseu pentru operatorii de transport care tranziteaza orasul sa se reduca de la 400 la 100 lei/luna.
A facut aceasta propunere in urma intalnirii pe care a avut-o cu operatorii de transport si a
solicitarii scrise a acestora, care au cosiderat ca aceasta taxa este foarte mare, ea fiind aplicata pe
masină/luna. Taxa pentru cei care efectuează servicii regulate de transport în trafic judeţean,
interjudeţean sau internaţional se aplica doar in orasul Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba in
unanimitate in forma propusa de initiator.
În încheiere, preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară
închise lucrările şedinţei la ora 16,45.
PREŞEDINT

