HOTĂRÂREA NR. 53
CONSILIUL LOCAL SINAIA

JUDETUL PRAHOVA

ROMANIA

privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate în
administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală,
în domeniul public al UAT Sinaia
Având în vedere:
- Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia, înregistrat sub
nr.8360117.03.2020;
- Raportul Compartimentului Patrimoniu şi Protecţie Civilă înregistrat la Primaria oraşului
Sinaia sub nr.8365/17.03.2020 prin care propune proiectul de hotărâre privind aprobarea
propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea
Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, în domeniul public al UAT Sinaia;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul prevederilor art.292 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5), art.129 alin.(1) şi
alin.(2) lit.c), coroborat cu art.l39 alin.(2) şi art.l96 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL

LOCAL AL ORAŞULUI
HOTĂRĂŞTE:

SINAIA

ART.1. - Aprobă propunerea de transmitere a unor imobile având datele de identificare
prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al
statului şi administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în domeniul
public al oraşului Sinaia, rară preluarea eventualelor contracte de închiriere şi/sau concesiune
existente pentru imobilele respective.
ART .2. - Trecerea imobilelor menţionate în anexă se face prin Hotărâre a Guvernului
României.
ART.3. - Predarea-preluarea acestor imobile se face pe bază de protocol semnat de
reprezentanţii legali ai părţilor, în urma inventarierii efectuate de către o comisie constituită în
acest scop ..
ART.4. - Compartimentul Patrimoniu şi Protecţie Civilă, Serviciul Buget şi Compartimentul
Juridic, Contencios Administrativ şi Administratie Publică vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Sinaia, 20 martie 2020
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Anexa la HCL nr.53/20.03.2020

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobandirii/darii

Valoare de

in folosinta

inventar(lei)

Sinaia, str.Garbovei nr.21,
Sconstruita la sol 88mp; C2Cladire de locuit cu
Su=88,38mp si compusa din
demisol Su=37,24mp,
SC=44,69mp, parter
Su=33,55mp, SC=44,02mp,
Constructie C2 (Vila 15),

mansarda Su=14,71mp,

nr.cadastraI21599-C2,

Sc=21,14mp

1 intabulat in CF nr.21599-C2

Sbalcon=2,88mp

1990

134580

1990

143959

1990

117756

Sinaia, str.Garbovei nr.21,
Sconstruita la sol 96mp; C3Cladire de locuit cu
Su=96,15mp si compusa din
demisol Su=33,45mp,
Sc=41,39mp, parter
Su=37,33mp,
Constructie C3 (Vila 16),

SC=46,18mp,mansarda

nr.cadastraI21599-C3,

Su=22,90mp, SC=29,71mp,

2 intabulat in CF nr.21599-C3

Sbalcon=2,47mp
Sinaia, str.Garbovei nr.21,
Sconstruita la sol 73mp; C4Cladire de locuit (spalatorie)

Constructie C4 nr.cadastral

cu Su= 73,l1mp

21599-C4, intabulat in CF

din parter Su=73,l1mp,

3 nr.21599-C4

Sc=88,49mp

si compusa

Sinaia, str.Garbovei nr.21,
Sconstruita la sol 230mp; C5Cladire de locuit (Vila14) cu
Su=230,l1mp

si compusa din

parter Su= 129,18mp, Sc=
Constructie C5 (Vila 14)

163,70mp,etaj

nr.cadastral 21599-C5,

Sc=100,93mp,

4lintabulat

in CF nr.21599-C5

Su=85,78mp,

Sterasa=6,36mp

19901

351215

Sinaia, str.Alunis nr.ll
format din teren In suprafata
Imobil intabulat in CF

jde 524mp, C1- locuinta cu

nr.23703 - nr.cadastral 23703 Su= 500,69mp in regim D+P+
51Cl

2Etaje

20011266000+858000

