ROMANIA
JUDEŢULPRAHOVA
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CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 19 decembrie 2019, orele 14,00 În şedinţa ordinară a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr.
316/12.12.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Întrucât dna. Beatrice Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, lipseşte motivat
fiind În concediu medical, dna. Ioana Nedelcu, consilier juridic În cadrul aparatului de
specialitate al primarului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările
şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat: dl.
cons. Bădăran Gheorghe, dna. cons. Creţu Georgiana şi dl. cons. Boteanu George.
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. Convocarea, Împreună cu documentele Înscrise pe ordinea de zi au fost Înaintate
membrilor Consiliului local, prin e-mail.
La şedinţă participă: dl. Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, dna. Nedelcu Ioana,
consilier juridic, dna. Vasile Paula, şef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna Boteanu
Marilena, inspector Compartiment Patrimoniu, dna. Laura Sutu, director Direcţia Poliţia
Locală, Chiriţă Cocuţa, şef Birou impozite şi taxe şi Maria Popescu, inspector
Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură
secretariatul şedinţei.
Participă la şedinţa În calitate de invitat dna. Pescaru Mihaela, director SC Comprest
Braşov.
DI. 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 acesteia.
Preşedintele de şedinţă arată că, pe ordinea de zi iniţială sunt Înscrise 23 de puncte la
care se mai adaugă ordinea de zi suplimentară care cuprinde două proiecte de hotărâri.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea de zi iniţială completată cu ordinea
de zi suplimentară care se aprobă În unanimitate.
Se trece la pct. 1 din odinea de zi - Aprobarea proceselor verbale din luna octombrie
şi noiembrie 2019.
Preşedintele de şedinţă
Întreabă dacă sunt observaţii pe marginea acestora.
Deoarece nu sunt intervenţii,
supuse votului, procesele verbale se aprobă În
unanimitate.
Urmează pct. 2 - Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2020.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar precizează că, taxele şi impozitele din 2020 au rămas aceleaşi ca şi cele din
anul 2019, la care s-a adăugat În plus taxa take&go În valoare de 20 leijmp. /lună
pentru agenţii economici care produc, comercializează şi distribuie produse În ambalaje
de unică folosinţă (mâncare gătită ambalată servită la pachet, saorma, burger, pizza,
sandvişuri, etc.,) În zona centrală, respectiv Bd. Carol 1 şi str. Octavian Goga, aceasta
fiind singura noutate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct. 3. - Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţei situate În Sinaia,
str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et. 1, ap. A.S.1.7, către dl. Ghiţă Daniel.

OI. primar precizează că, În blocul de pe str. Walter Maracineanu exista o locuinţă liberă
pentru care exista o solicitare din partea şefului Parchetului din Sinaia, respectiv prim
procuror Ghiţă Daniel.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată.
Urmează pct. 4. - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.9 situat În
Sinaia, Bd. Republicii nr. 23, către dl. Vasile Drăgan.
Preşedintele de şedinţa menţionează că este vorba despre un spaţiu situat În Bd.
Republicii În suprafaţa de 29 mp. care a fost evaluat conform raportului de evaluare la
suma de 10.312 lei.
OI. primar propune ca suma vânzării să fie de 12.000 lei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate cu amendamentul propus, respectiv preţul vânzării să fie de
12.000 lei.
Urmează pct, 5 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.5 situat În
Sinaia, Bd. Republicii nr. 39, etaj 1, către dna. Munteanu Paraschiva Vasilica.
Preşedintele de şedinţa arata că, spaţiul ce urmează să se cumpere are o suprafaţă de
16 mp. şi propune ca preţul de vânzare să fie de 9.000 lei.
Supune aprobării proiectul de hotărâre sus menţionat care se adoptă În unanimitate cu
preţ de vânzare de 9.000 lei.
Se trece la pct. 6 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.14 situat În
Sinaia, str, CIăbucet nr. 4, etaj 1, către dl. Dogaru Viorel.
Preşedintele de şedinţa precizează că, apartamentul situat În str. CIăbucet nr. 4 are o
suprafaţă de 27 mp. şi a fost evaluat la suma de 8.373 lei. Propune ca preţul de vânzare
să fie de 9.000 lei.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate cu amendamentul propus, respectiv preţul vânzării să fie de 9.000
lei.
Urmează pct. 7 - Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.3 situat În
Sinaia, str. Cuza Voda nr.12, mansardă, către dna. Negulescu Lucia Cristina.
Preşedintele de şedinţa arata că, locuinţa În discuţie a fost evaluată la suma de
40.500 lei. Propune ca acest apartament să fie vândut cu suma de 41.000 lei.
Supus aprobării, proiectul de hotărâre sus menţionat se aprobă În unanimitate cu un preţ
de vânzare de 41.000 lei.
Se trece la pct. 8 - Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcţiei C1 Magazie cu nr. Cadastral 24890 - C1, situată În Sinaia, str. Furnica nr. 32.
Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, supus la vot se adoptă În
unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct. 9 - Proiect de hotărâre privind evidenţierea unor terenuri În domeniul
privat al oraşului Sinaia.
OI. cons. Creţu Pompiliu sesizează că, În raportul de specialitate se face o precizare
referitoare la terenuri, respectiv" urmând să se vândă conform cererilor anexate". De ce
s-a trecut acest lucru În raport dacă nu se face şi vânzarea acum.
OI. primar Îi răspunde: aceasta este opinia şefului de serviciu, iar terenurile nu se vând
acum.
OI. Remus David arata că, terenurile din anexă urmează să se vândă şi primul pas care
trebuie respectat este să se treacă terenurile din domeniul public În domeniul privat.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Înainte de a se trece la pct. 10, dl. consilier Popa Gheorghe anunţa că nu votează la
acest punct Întrucât are un interes patrimonial.
Se trece la pct. 10 - Proiect de hotărâre privind trecere din domeniul public În
domeniul privat, aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea fără licitaţie publică a
terenurilor din Sinaia, str. Vânturiş nr. 1B - 12 mp, nr. 1F - 1 mp., nr. 1D - 2 mp. Şi nr.

1 C - 5 mp. Prin exercitarea dreptului de preemţiune, conform art. 364 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.

Preşedintele de şedinţă arată că acest teren a fost În instanţă de 8 ani şi acum s-a
finalizat. Terenul a fost evaluat la 25 euro/rup. Ia care se aplică TVA-ul.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă cu 13 voturi" pentru". Nu votează dl. cons. Popa Gheorghe.
Urmează pct. 11 - Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a
oraşului Sinaia, situat În Bd. Republicii nr.8, conform HCL. nr. 17/2005 republicată.
Preşedintele de şedinţa arata că, preţul de vânzare evaluat pentru terenul din Bd.
Republicii nr. 8 este de 35 euro/rnp.
Supus la vot, proiectul de hotărâre se adoptă În unanimitate În forma prezentată de
iniţiator.
Se trece la pct. 12 - Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune
al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat În Sinaia, str. Theodor
Aman nr. 7, Înscris În Lista Monumentelor Istorice din 2015 sub denumirea de Vilă Saşa
Romano - Vila Florilor, cod PH-H-m-B-16633.
Preşedintele de şedinţa propune membrilor Consiliului local să nu-şi exercite dreptul de
preemţiune asupra imobilului monument istoric situat În Sinaia, str. Theodor Aman nr. 7
- Vila Florilor care are un preţ de vânzare de 1.250.000 euro.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma propusa de dl. cons Remus David.
Urmează pct. 13 - Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de cesiune nr.
12806/01.06.2010 şi actului adiţional nr. 14361/06.07.2011 pentru terenul În suprafaţa
de 131 mp. Situat În Sinaia, str. Cerbului nr. 17, lot 2, către Cârstocea Alexandru.
Întrucât nu sunt observaţii pe marginea acestui proiect, suspus la vot se adoptă În
unanimitate În forma prezentată.
Se trece la pct, 14. - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de Începere a
lucrărilor, prevăzut la art. 6.e.2, din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.
Preşedintele de şedinţa arata că, beneficiarului i s-a expirat termenul contractului de
concesiune şi a propus să se prelungească cu 12 luni.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate În forma prezentată de iniţiator.
Urmează pct.1S - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de Începere a
lucrărilor, prevăzut la art. 6.e.2, din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.
DI. Remus David, În calitate de preşedinte al comisiei de urbanism arata că, dna Baltă
Ionela a depus toate avizele şi documentaţia solicitată, dar nu s-a Încadrat În termen,
motiv pentru care s-a propus prelungirea termenului cu Încă 12 luni.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adopta cu 13 voturi pentru şi o abţinere (se abţine dl. cons. Creţu Pompiliu).
Se trece la pct. 16 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
intre oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia şi Se. Sport Horse Excellence SRL., În
vederea realizării proiectului Patinoarul" Arctic Park Sinaia".
DI. primar arata ca asocierea pentru patinoar se face În aceleaşi condiţii ca şi În anul
2019.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru)
Urmează pct. 17 - Proiect de hotărâre privind asocierea Între oraşul Sinaia şi SB HUB
SRL În vederea organizării Festivalului" Saint Beatz", În perioada 21 - 23.02.2019.
DI. primar menţionează că festivalul Saint Beatz va avea loc În luna februarie şi se va
desfăşura ca locaţie În vechea cariera de calcar, la virajul 11.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
Se trece la pct. 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei evenimentelor
organizate În anul 2020.
Deoarece nu sunt intervenţii pe marginea acestui punct, preşedintele de şedinţa supune
la vot proiectul de hotărâre În discuţie care se adoptă În unanimitate În forma prezentată

de iniţiator.

mic şi nu prezintă interes pentru agenţii economici care au În obiectul de activitate
aceste servicii.
DI. cons. Vasile Gheorghe şi dl. cons. Alin Dimache Întreabă cu cât se majorează
tariful la gunoi.
Dna Laura Sutu precizează că, tariful se majorează de la 11,52 lei la 12,55
Iei/persoana/lună fără TVA.
Dna Pescaru Mihaela arata că, la agenţii economici din oraş, reciclabilele raman in
continuare cu titlu gratuit. Au trimis notificari acestor agenti in care li s-a explicat cum
sa-si realizeze gestionarea deseurilor, cum sa depuna ambalajele etc. Depinde de fiecare
in parte cum implementeaza acest lucru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
Urmează ordinea de zi suplimentară.
Preşedintele de şedinţa supune atenţiei pct. 1 din ordinea de zi suplimentară - Proiect
de hotărâre privind impozitarea clădirilor şi terenurilor neÎngrijite cu până la 500 %.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul dlui primar ca să susţină acest proiect.
DI. primar menţionează că, exista un nu măr de 17 clădiri neÎngrijite conform notei de
constatare Întocmita de comisia desemnată În acest scop. Deşi proprietarii au fost
somaţi de la inceputul anului, nu s-a Întâmplat nimic până În prezent, motiv pentru care
s-a propus majorarea impozitului de la 450 % până la 500%, conform legii.
DI. cons. Miloş Călin Întreabă ce se Întâmplă cu groapa din centrul oraşului de lângă
International.
1 se răspunde că nu face obiectul discuţiei la această şedinţă, iar dna Nedelcu Ioana,
consilier juridic sesizeaza ca in aceasta anexa sunt numai cladiri nu si terenuri.
DI. primar
recomanda executivului sa verifice daca terenul respectiv nu a fost
supraimpozitat in prima hotarare data.
DI. cons. Vasile Gheorghe Îşi aminteşte că anul trecut s-a aprobat o anexă cu o serie
de clădiri şi terenuri pentru care s-a aprobat majorarea impozitului. Întreabă ce s-a
Întâmplat cu aceste cazuri şi În special cu Păltinişul.
DI. primar menţionează că, până În prezent s-a Încasat aprox. 90 % din impozitele
stabilite pentru cazurile din anexă. Cei care nu au platiti vor fi executati.
Dna. Chiriţă Cocuţa, şef birou impozite şi taxe arata că, Păltinişul a achitat tot
impozitul plus majorarea iar În prezent se afla În executare silită, iar dna cons. juridic
Ioana Nedelcu precizează că, a cerut raport de justificare a majorării impozitului şi În
urma acestuia a achitat Întreaga suma datorată. A platiti aprox. 600.000 lei.
DI. primar aduce la cunoştinţa celor prezenţi ca o noutate că şi cei de la Casa Regală au
fost trecuţi pe anexa pentru impozitarea clădirilor şi terenurilor neÎngrijite proprietatea
lor, cu până la 500 %., Castelul Peles intra cu 400%, Economatul, etc.
De asemenea, intra toate cladirile parasite de pe strada Octavian Goga.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor aferente serviciilor
prestate de se. Sinaia Forever SRL.
DI. Primar arata că, Se. Sinaia Forever SRL a venit cu această solicitare de majorare
tarife, fundamentată pe:
Creşterea tarifelor la combustibili desi este mica aceasta crestere;
Creşterea salariului minim pe economie care se mareste din nou din ianuarie
2020;
Tarifele pentru utilajele noi achiziţionate şi date În administrare de oraşul Sinaia.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
În continuare, preşedintele de şedinţă da cuvântul dnei Vasile Paula, şef Serviciu buget
şi resurse umane pentru a prezenta situaţia cheltuielilor aferente proceselor pentru care
s-a solicitat externarea dosarelor, situatie solicitata de dl. cons. Dimache Alin.

Urmează pct. 19 - Proiect de hotărâre privind completarea Anexei cu bunurile de retur
la Contractul nr. 20383/2010 Încheiat intre Oraşul Sinaia şi SC Sinaia Forever SRL, de
delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a
domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, cu Utilajul multifuncţional pentru deszăpezit
Wille 665, seria 132127 nou, dotat cu echipamente de lucru, şi Tractorul Steyr, seria
DBDP6145VKEJ52369 nou, dotat cu echipamente de lucru.
DI. primar precizează că, anexa la contractul de delegare Încheiat cu Se. Sinaia SRL se
completează cu cele două utilaje achiziţionate, oare sunt super performante, respectiv
Utilajul multifuncţional pentru deszăpezit Wille 665, dotat cu echipamente de lucru şi
Tractorul Steyr, dotat cu echipamente de lucru.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
În continuare, preşedintele de şedinţa supune atenţiei membrilor Consiliului local pct. 20
Înscris pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind darea În administrare a
două paturi medicale ATI, către Spitalul orăşenesc Sinaia.
Întrucât nu sunt intervenţii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adoptă În
unanimitate În forma prezentată.
De asemenea, supus aprobării, se adoptă În unanimitate şi proiectul de hotărâre privind
darea În administrare a unui aparat de ventilaţie mecanică, către Spitalul orăşenesc
Sinaia, Înscris pe ordinea de zi la pct. 21.
Se trece la pct. 22 - Proiect de hotărâre privind Închirierea prin licitaţie publică a
spaţii lor comerciale situate În Sinaia, Aleea Carmen Sylva, Bd. Carol nr. 27 şi Izvorul
Rece, km. 117+750.
DI. primar arata că, Închirierea spatiilor comerciale sus menţionate se va face În
aceleaşi condiţii În care s-au mai aprobat şi alte spaţii asemănătoare.
Preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre sus menţionat care se
adoptă În unanimitate (14 voturi pentru).
Urmează pct. 23 - Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 5 la
contractul de delega re prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare, transport şi
transfer a deşeurilor municipale În zona 1 - Buşteni.
Preşedintele de şedinţa dă cuvântul dnei Sutu Laura, director Direcţia Poliţie Locală ca
să explice celor prezenţi despre ce este vorba.
Dna Sutu Laura menţionează că, prin acest proiect de hotărâre se propune mărirea
tarifului de colectare
a gunoiului menajer si la populatie si la agentii economici.
Creşterea este bazata pe cheltuielile cu munca vie, combustibilul, cresterea tarifelor de
rampa - anul acesta nu s-au majorat deloc tarifele la salubritate si operatorul a platit 30
de lei/tona si de la anul viitor este de 80 lei/tona şi practic tarifele sunt pentru anul
viitor. Acestea sunt la limita acoperitoare pentru cheltuielile lor; acum suntem in
perioada de 90 de zile de notificare, daca nu,
din 20 ianuarie 2020, vor sa rezilieze
contractul şi oraşul se va afla În imposibilitatea de a mai colecta gunoiul.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul şi dnei Pescaru Mihaela, reprezentantul
operatorului Se. Comprest Braşov, ca să susţină solicitarea de majorare a tarifului la
gunoi.
Dna Pescaru Mihaela, arata că, la baza fundamentării propunerii de majorare a ţinut
cont de:
- Majorarea salariului minim pe economie;
- Taxa pe valoare care acum este de la 30 lei/tona şi va creşte la 80 lei
- Taxa de la statia de tratare mecano-biologica a deşeurilor de pe centura spre Ploiesti
care acum este de 128 lei/tona si anul viitor creste la 164 lei/tona unde sunt obligati de
Consiliul judetean sa duca deşeurile;
- Creşterea preţului la combustibili.
De asemenea, menţionează că, la baza creşterii acestui tarif a stat un raport de audit
Întocmit de specialişti.
Dna Sutu Laura intervine precizând că, organizarea unei licitaţii pentru delegarea
contractului prin concesiune a gestiunii de colectare, transport şi transfer a deşeurilor ar
presupune o perioada de aproximativ 1 an. Din experienţa a constatat că oraşul este
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230.854 lei din care şi recuperarea cauţiunii venită pe TVA.
OI. primar arata ca incasarile sunt pe plus, acestea nu se regleaza la sfarsit de an ci
sunt la zi.
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Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară Închise
lucrările şedinţei la ora 16,50.
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