
PROIECT DE HOTARARE

Nr. inreg.30836 I 13.11.2020
Privind acordul Consiliului Local al Oragului Sinaia pentru ipotecarea construcfiei

edificatd pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp, avAnd nr. cad. 282, CF nr.
618N, situat Tn Sinaia, str. Micegului nr, 1, obiect al contractului de concesiune nr.

6267 din 05.10.1999

Consiliul Local al oragului Sinaia, judetul Prahova;

Avdnd Tn vedere referatul de aprobare nr. 30839 din 13.11.2020 al d-lui David
Remus, Consilier Local, prin care propune acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia
pentru ipotecarea constructiei edificata pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp,
avAnd nr. cad. 282, CF nr.618N, situat in Sinaia, str. Mdcegului nr. 1, obiect al

contractului de concesiune nr.6267 din 05.10.1999, gi pentru transmiterea concesiunii
in aceeagi termeni gi condifii in eventualitatea adjudecdrii imobilului ipotecat de cdtre
un te(.

Av6nd in vedere Raportul Serviciului Urbanism gi Cadastru nr. 308411
13.11.2020 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cererea d-lui NEGOTEI
LILIANA, prin care solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru

ipotecarea constructiei edificata pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp, av6nd
nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat Tn Sinaia, str. Micegului nr. 1, obiect al contractului de
concesiune nr.6267 din 05.10,1999,9i pentru transmiterea concesiunii Tn aceeaqi
termeni gi condi[iiin eventualitatea adjudecirii imobilului ipotecat de cdtre un te(.

Vdz6nd raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Av6nd Tn vedere cererea nr.28132120.10.2020 a d-nei Negotei Liliana, prin care
solicitd acordul Consiliului Local al Oragului Sinaia pentru ipotecarea construc[iei
edificati pe terenul concesionat in suprafafi de 277 mp, av6nd nr. cad. 282, QF nr.
618N, situat ln Sinaia, str. Mdcegului nr. 1, obiect al contractului de concesiune nr.
6267 din 05.10.1999, gi pentru transmiterea concesiuniiTn aceeaqi termeni gi condi{ii in
eventualitatea adjudecdrii imobilului ipotecat de cdtre un te(, men{iondnd ci doregte si
cu m pere construclia respectivi;

ln conformitate cu art.41 din Legea 50/1991, republicati, privind autorizarea
executarii lucrdrilor de constructii;

intemeiul art.129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art.284, coroboratecuart. 196, alin.
(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenfd nr.5712019 privind CodulAdministrativ;

HOrAnAgrE:
ART.I. Consiliul Local al Oragului Sinaia Tn calitate de concedent al terenului Tn

suprafa{d de277 mp, av6nd nr. cad. 282,CF nr.618N, situat in Sinaia, str. Mdcegului
nr. 1, conform contractului de concesiune nr.6267 din 05.10.1999, igi exprima acordul
favorabil privind instituirea ipotecii de rangul ll in favoarea CEC Bank, asupra imobilului
edificat pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.6267 din 05.10.1999,
pentru oblinerea unui credit bancar, cu men{iunea cd terenul in suprafa(i de 277 mp,
avdnd nr. cad. 282, CF nr. 618N, este proprietatea Oragului Sinaia gi nu face obiectul
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ipotecii, iar in cazul executirii silite a construc{iei edificate pe acest teren, dreptul de
concesiune asupra terenului se va transfera cdtre noul proprietar al constructiei, numai
cu acodul Consiliului Local al oragului Sinaia.

ART.2. - Prevederile prezentei hotdrAri vor fi aduse la Tndeplinire de Serviciul
Urbanism gi Cadastru al Primdriei orasului Sinaia.
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INtT|ATOR,
DAVID REMUS - Con
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Nr. 30839 din 13.11.2020

REFEART DE APROBARE

proiectul de hotlrfire privind acordul Consiliului Local al Oraqului Sinaia pentru
ipotecarea construc(iei edificatl pe terenul concesionat in suprafa{i de 277 mp, avind
nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat in Sinaia, str. Mlceqului nr. 1, obiect al contractului de

concesiune nr.6267 din 05.L0.1999

Promovarea proiectului de hot[rdre are labazd cererea nr. 28132120.10.2020 prin care d-na

Negotei Liliana, solicitd acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru ipotecarea

constructiei edificata pe terenul concesionat in suprafa\d de 277 mp, avdnd nr. cad. 282, CF

nr. 618N, situat in Sinaia, Str. Mlceqului nr. 1, obiect al contractului de concesiunenr.626T
din 05.10.1999, qi pentru transmiterea concesiunii in aceeaqi termeni qi condilii in
eventualitatea adjudecdrii imobilului ipotecat de cdtre un ter!, menfion6nd c6 doreqte s6

cumpere construclia respectivd prin oblinerea unui credit de la CEC Bank S.A.

Propun acordul Consiliului Local al Oraqului Sinaia pentru ipotecarea construc{iei edificatd
pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp, avdnd nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat in
Sinaia, str. Miceqului nr. 1, obiect al contractului de concesiune nr. 6267 din 05.10.1999, qi

pentru transmiterea concesiunii in aceeaqi termeni qi condifii in eventualitatea adjudecdrii
imobilului ipotecat de cdtre un ter!.

Consilier Local,

DAVID REMUS
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Nr. inreg. 30841 I 04.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism si Cadastru

Privind acordul Consiliului Local al Oraqului Sinaia pentru ipotecarea construcliei
edificatd pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp, avdnd nr. cad. 282, CF nr.
618N, situat in Sinaia, str. Mdceqului tr. 1, obiect al contractului de concesiune nr.

6267 din 05.t0.1,999

Prin cererea m.28132120.10.2020 d-na Negotei Liliana solicitl acordul Consiliului Local al

Orasului Sinaia pentru ipotecarea constructiei edificatd pe terenul concesionat in suprafafd de 277 mp,
avdnd nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat in Sinaia, str. Mdceqului nr. l, obiect al contractului de

concesiune nr. 6267 din 05. I 0. I 999.

Prin contractul de concesiune nr. 6267105,10.1999 s-a concesionat c6tre Gavrild Elena
Magdalena terenul in suprafa{d de 275 mp situat in Sinaia, str. Mlceqului nr. 1. Prin HCL
136119,12,2000 s-a aprobat cesionarea cltre Popescu Viorica a contractului de concesiune nr.
6267105.r0.1999

Prin contractul de vdnzare cump6rare nr. 1477126.06.2001 Gavrili Elena Magdalena a vdndut
c6tre Popescu Viorica fundatia construcliei edificat[ pe terenul concesionat conform autoriza]iei de

construire nr. 3 8/1 5.0 6.2000.
Popescu Viorica a obfinut autoriza[ia de construire nr. 83/09.05.2001 pentru completare

documentatie autoizatie de construire nr. 38/15.06.2000 - construire locuinld D+P+M, qi a vdndut
ulterior c6tre BOTEA GHEORGHE prin contractul de vdnzare-cumpdrare nr. 194117.01.2003,
construclia edficat6 pe terenul concesionat.

Prin cerereanr.28132120.I0.2020 Negotei Liliana solicitd eliberarea unui acord al Consiliului
Local al oraqului Sinaia pentru ipotecarea construc{iei edificati pe terenul concesionat in suprafa}d de
277 mp situat in Sinaia, str. Mdceqului nr. 1, Ei pentru transmiterea concesiunii ln aceeaqi termeni qi

condilii in eventualitatea adjudecdrii imobilului ipotecat de cdtre un ter[, men{iondnd cE doreqte sd
cumpere construclia respectivd prin obfinerea unui credit de la CEC Bank S.A.

Pe terenul concesionat in suprafafd de 217 mp, av6nd nr. cad. 282, CF nr. 618N, situat in Sinaia,
str. M[ceqului nr. 1, se afl6 o construcfie edificati conform autofiza[iilor de construire ff.
381 15.06.2000 qi nr. 83/09.05.2001.

in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea 5}ll99l, republicatd, care stipuleaz6 cd

,,Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de tnstrdinare ct

construcliei pentru a cdrei realizare acesta a fost constituit, tn aceleasi condilii se transrnite Si
autorizalia de construire. "

Av6nd in vedere cele de mai sus, supunem analizei Consiliului Local Sinaia cererea d-nei
Negotei Liliana, prin care solicit6 acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia pentru ipotecarea
construcliei edificatd pe terenul concesionat in suprafald de 277 mp, avdnd nr. cad. 282, CF nr. 618N,
situat in Sinaia, str. M6cegului nr. 1, obiect al contractului de concesiune nr. 6267 din 05.10.1999, qi
pentru transmiterea concesiunii in aceeaqi termeni qi condi{ii in eventualitalea adjudecdrii imobilului
ipotecat de citre pn tert.

Arhitect
.-GupRasrHa


