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PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 23 decembrie 2019, orele 14,00 În şedinţa de Îndată a Consiliului Local al
oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia În baza dispoziţiei nr.
326/23.12.2019, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia.

Întrucât dna. Beatrice Radulescu, secretarul general al orasului Sinaia, lipseşte fiind În
concediu medical, dna Nedelcu Ioana, consilier juridic, Înlocuitorul acesteia face apelul
nominal al consilierilor. Rezultă că la lucrările şedinţei sunt prezenţi 12 consilieri din
totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat : dl. cons. Badaran Gheorghe, dl. cons.
Niche Alin, dl. cons. Dimache Alin, dna cons. Poponete Valentina si dra. cons. Hogea
Anca.
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 impreuna cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate
direct membrilor Consiliului local.
La şedinţă participă: dna. Nedelcu Ioana, consilier juridic În cadrul Compartimentului
juridic, contencios administrativ şi administratie publică, dna. Vasile Paula, şef Serviciu
buget si resurse umane şi dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul juridic,
contencios administrativ şi administraţie publică, care asigură secretariatul şedinţei.
Întrucât dl. primar lipseşte motivat, dl. Remus David, preşedintele de şedintă ales pentru
3 luni, deschide lucrarile sedintei de astazi precizand ca, pe ordinea de zi este un singur
punct, respectiv rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
Presedintele de sedinta supune proiectul ordinii de zi care se aproba in unanimitate in
forma prezentata.
Presedintele de sedinta da cuvantul dnei Vasile Paula, şef serviciu buget ca sa sustina
acest proiect de hotarare.
Dna. Vasile Paula arata ca, s-a primit de la Guvernul Romaniei suma de 570.000 lei
care au fost repartizati conform propunerilor facute in proiect.
DI. cons. Milos Calin intreaba ce inseamna intretinere strazi si ce strazi intra in acest
capitol.
Dna Vasile Paula mentionează că, s-a trecut intretinere strazi la general, aici intra si
curatat rigole si intretinere alei, etc.
DI. cons. Vasile Gheorghe intreaba de ce trebuie sa plateasca orasul pentru Stâna
Tarie.
Preşedintele de şedinţă arată că aceasta stâna este data in administrare Se. Sinaia
Forever SRL.
Pornind de la propunerea dlui Vasile Gheorghe, presedintele de sedinta solicita ca la
urmatoarea sedinta sa se prezinte o situatie cu cheltuielile aferente Stânii Tarie.
Preşedintele de şedinţă supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se
adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.
Preşedintele de şedinţă mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi
declară Închise lucrările sedintei I. . ~
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