
DISPOZITTA NR.2s2

Privind convocarea Consiliului Local al oraqului Sinaia
in qedinfa ordinar6 in data de27 noiembrie 2020

in temeiul art. 133 alin.(l) qi art. 134 alin.(l), lit.a), coroborate cu art.196 alin.(l), lit. b)
din Ordonanta de Urgenfd nr.5712019 privind Codul administrativ,

PRIMARUL ORA$ULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. - Vineri,27 noiembie 2020 ora 14,00 se convoacd Consiliul Local al oraqului Sinaia in
qedin!6 ordinarS, care se va desfasura la Centrul International de Conferinte Casino Sinaia, in sala
Baccara, cu urmdtoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al qedinfei de indata a Consiliului local din 03.1 1.2020.
2. Proiect de hotirdre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020.
3. Proiect de hotdrdre privind completarea qi actualizarea Regulamentului local privind amplasarea
Ei autorizarea mijloacelor de publicitate in orasul Sinaia.
4. Proiect de hotdrdre privind asocierea oraqului Sinaia, prin Consiliul local Sinaia qi SC. Sport
Horse Excellence SRL, in vederea organizdrii qi suslinerii proiectului "Patinoarul Arctic park
Sinaia".
5. Proiect de hotdrdre privind restituirea unor mijloace de transport date in administrwea SC.
Transport Urban Sinaia SRL. qi actualizarca anexei 4.1. la contractul m. 1044712020 privind
delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane in aria teritoriald de competenla a UAT. Sinaia.
6. Proiect de hotdrdre privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.
2038312010 incheiat intre oraqul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL., cu motopompa pentru ape
murdare STH 80 X pe benzin6, furtun de absorlie pentru motopomp6 qi furtun refulare pentru
motopompd.
7. Proiect de hotlrAre privind evidenfierea unor terenuri in domeniul privat al oraqului Sinaia.
8. Proiect de hotlrdre privind vdnzarea prin licitalie pubticd a terenului in suprafala de 102 mp.
situat in Sinaia, str. Pdr6ul Dorului f.n.
9. Proiect de hot6rdre privind vdnzarca prin licitafie pubticd a terenului in suprafald de 292 mp.
situat in Sinaia, str. Mihail Kogdlniceanu nr. 7A, lot l.
10. Proiect de hotdrdre privind vdnzareaprin licita{ie publicd a terenului in suprafaf d de 121,44 rnp.
situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 33, lot l.
11. Proiect de hot[rdre privind vdnzarea prin licitalie publici a terenului in suprafafd de 75 mp.
situat in Sinaia, str. Aluniq nr. 13 A, lot l.
12. Proiect de hot6rdre privind inchirierea prin licitatie publicd a terenului in suprafald de 250 mp.
situat in Sinaia, str. Privighetorilor nr. 85 lot 2, pentru gospoddrie anexi.
13. Proiect de hotdrdre privind concesionarea prin licitalie publicS, a terenului in suprafal6 de 200
mp. situat in Sinaia, Calea Bucureqti f.n., pentru parcare auto.
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14. proiect de hotdr6re privind concesionarea prin licitafie publicd a terenului in suprafaf[ de 1000

mp. situat in Sinaia, str. Walter Mdrdcineanu nr. 1, pentru spdldtorie auto.

1j. Proiect de hot[r6re privind cesionarea terenului in suprafalI de 300 mp. situat in Sinaia, str.

Gheorghe Doja nr. 55 : 57 1ot.1, care face obiectul contractului de concesiune nr. 1695012013 qi

actelor adifionale w. 260 5 I I 20 | 4, 17 67 | I 2017 si 22108 120 18.

16. Proiect de hot6rdre privind cesionarea loturilor de teren 6 si 7 in suprafaldtotald de 600 mp.,

situate in Sinaia, str. Ghioceilor nr. 4 - 22, care fac obiectul contractului de concesiune nr.

lg7 6l lgg3 qi actelor adilionale nr. 4460 12001, | 1,450 12003 si 3 669 l20l 5.

17. proiect de hot[rdre piirind cesionarea contractelor de concesiune nr. 636212007 si t466412005

ceaucaobiectterenurili insuprafaldde6gmp. si 4gmp.,situateinSinaia, Bd.Republioiinr. 11.

18. Proiect de hotdrdre privind cesionarea terenului in suprafald de 277 rnp. situat in Sinaia, str.

Mdceqului nr. 1, care face obiectul contractului de concesiune nr.626711999 qi HCL. nt.13612000.

19. Proiect de hotdrdre privind cesionarea unui drept indiviz de ll4 dinll2 din terenul in suprafat6

de 274 mp. situat in Sinaia, str. Mihail Kog6lniceanu f.n., parcela CC l40,tatla:ua 31, obiect al

contractului de concesiune nr. 563711998.
20. Proiect de hotlr6re privind alipirea terenurilor situate in Sinaia, Bd. Republicii nr. 11, in
suprafa![ de 50 mp. qi respectiv 69 mp., ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 1'466412005

qirc,636212007.
21. Proiect de hotdr6re privind alipirea terenurilor situate in Sinaia, Calea Braqovului nr. 50, lot.l,
in suprafafd de 8297 mp. Si lot 2 in suprafal6 de 2318 mp., proprietate privat[ a oraqului Sinaia.

22. Proiect de hotdr6re privind acordul Consiliului local Sinaia pentru ipotecarea construcfiei

edificatd pe terenul concesionat in suprafaf d de 277 rnp., situat in Sinaia, str. M6ceqului nr. 1, ce

face obiectul contractului de concesiune nr. 626711999.

23. Proiect de hotdr6re privind rezilierca contractului de inchiriere nr. 26612014 pentru terenul in
suprafa{d de 107,5 mp., situat in Sinaia, str. Piata Unirii nt.2,lot l.
24. Prciect de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu - Ridicare restriclie de

construire qi inchidere sezonier6 terase acoperite, schimbare parliald destinafie restaurant qi

reamenajare pentru Centrul Balnear "Medspa" la Hotel Caraiman - monument istoric.

25. Proiect de hotir6re privind neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului local Sinaia

asupra terenului pddure in suprafala de 835 mp, situat in intravilanul oragului Sinaia, str. Drum Cota

1400 FN, jud. Prahova, Iot 1, nr. cad. 24931, CF nr. 2493.
26. Proiect de hotIrdre privind inchirierea prin licitalie publicd a unui spa{iu cu altd destinatie dec6t

aceeade locuinlI/garaj situat in Sinaia, Fdt. Telecabinei nr. 3.

27. Proiect de hotdrdre privind schimbarea destinatiei locuintelor situate in Sinaia, str. Walter

Maricineanu nr. 20 bl. A, ap. AN.1.7, AS1.2 qi AS2.l din locuinte in locuinte de serviciu qi

repartizarca acestora.
28. Proiect de hotdrdre privind rectificarea listei de patrimoniu privat al unitIjilor locative - fond

locativ de stat qi a terenului aferent, in vederea inscrierii in evidentele fiscale ale Primariei oraqului

Sinaia, aprobatd prin H.C.L. nr. 15912007.
29. Proiect de hotdrdre privind completarea H.C.L. nr. 13412008 privind restricfionarea accesului

auto pe drumu1 comunal CaleaCodrului de la intersectia Calea Codrului - Drum Nou Cota, pdna la

CaleaMoroieni.
30. Proiect de hot6rdre privind aprobarea comunicdrii actelor administrative fiscale, a actelor de

executare silita si a altor acte emise de Biroul taxe qi impozite, prin mijloacele electronice de

transmitere la distanfd.
31. Proiect de hotlrdrea privind desemnarea unei persoane din cadrul Primdriei oraqului Sinaia, ca

membru in Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitard - Parteneriatul pentru Managementul

Deqeurilor Prahova.
32. Proiect de hot[r6re privind desemnarearcprezentanfilor Consiliului Local Sinaia in Consiliul de

administralie al Colegiului "Mihail Cantacuzirno",pentru anul qcolar 2020 -2021.



33. Proiect de hotirAre privind aprobarea achizifionirii de servicii juridice de consultan!6, de

asisten![ qi/sau de reprezentare de catre orasul Sinaia, Primaria oraqului Sinaia, Consiliul local al

oraqului Sinaia, pentru promovarea unor acliuni, apdrdri sau c6i de atac.

34. Proiect de hot[r6re privind stabilirea contravenfiilor gi sancfiunilor pentru incdlcarea mdsurilor
stabilite prin Hotdrdrea nr. 6112.10.2020 a Comitetului Local pentru Situafii de Urgen{E Sinaia.
35. Proiect de hotdr6re privind predarea cdtre Ministerul Lucr6rilor Publice, Dezvoltdrii qi

Administratiei prin Compania Nafional[ de Investitii C.N.I. SA. a amplasamentului qi asigurarea
conditiilor in vederea executdrii obiectivului de investifii "Continuare lucriri construire spital
ordqenesc Sinaia".
36. Proiect de hotIrdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investifia
"Continuare lucrdri construire spital ordqenesc Sinaia".

ART.2. Secretarul general al oraqului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios
administrativ qi administralie public6 va aduce la cunoqtinfi consilierilor locali prevederile
prezentei dispozifii.

Sinaia, L9 noiembrie 2020

CONTRASEMNEAZA,

Vlad Op Secretar ggffial olaq Sinaia

Beatrice-Eu ulescu
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