PROIECT DE HOTARARE

NR.6

Nr.28653 l26.t0.Z0Z0
Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 I 2[l|incheiat
intre Orasul
Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar
de utilitate publica
de administrare a domeriului public si privat al orasului Sinaia, cu Motopompa pentru
ape murdare
STH 80 X pe benzina, furtun absorbtie pentru motopompa (diametru 80;ni - 3")
sifurtun
refulare pentru motopompa (diametru 80 mm - 3")
Consiliul Local oras Sinaia, judetul prahova;
Avand in vedere Referatul de aprobare nr.28Q34 /^26^.|0.2020 al Primarului orasului Sinaia, precum
si Raportul de specialitate nr.
t 2i.
ilt*r"it de Serviciului Investitii si Achizitii
Publice prin care se propune includerea Motopompei pentru ape murdare STH 80 X pe
benzina, a
furtunului absorbtie pentru motopompa (diametru 80 mm - 3";
furtunului ."fulu.,
motopompa (diametru 80 mm - 3"), in Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr.
20381 ZO\O
incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului
comunitar
de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al ora-sului Sinaia;
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Inbrza:

Hotararii Consiliului Local nr. 13012010 si Hotararii Consiliului Local nr. l3l/2010 prin
care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
Hotararii Consiliului Local nr. 14612010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului
comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si
frivat al oraslului Sinaia, catre
operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului
de
delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioaie;
Hotararii Consiliului Local nr. 196118.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului
contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat
al

orasului Sinaia;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit.
din ordonanta de Urgenta nr. 571201 9 privind codul adrninistrativ

g), aft. 796,alin. l, lit.

a)

HOTARASTE:

Art. 1-

Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.20383
12010 incheiat
intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar
de
utilitate publica de administrare a dorneniului public si privat al orasului Sinaia, cu Motopompa
pentru ape murdat"e Sl-H B0 X pe benzina, furtun absorbtie pentru motopompa (diametru g0
mm 3") si furtun rel'ulare pentru motopompa (diametru B0 mrn _ 3i').

Art.2 Predarea
interesate.

-

- primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile

Art.

3 - Se mandateazaPrimarul orasului Sinaia saLr Viceprimarul orasului Sinaia
sa semneze Actul
aditional la Contractul nr.20388 l20lO de delegare a gestiLrnii serviciului comunitar
de,tilitate
publica de adnrinistrare a domeniLrlui public si privat al oiasului Sinaia.
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Art. 4 - SC Sinaia Forever SRL va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere

necesare

Art.

Achizitii

bunei functionari ale echipamentelor.

5 - Prevederile prezentei hotarari vor
Publice si SC Sinaia Forever SRL.

fi

aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si

Sinaia, 26.10.2020
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Nr. 28634 /26.10.2020

REFERAT DE APROBARE

PrivindcompletareaAnexei cubunuriledereturlaContractul nr.203831201 0incheiatintreOrasul
Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de
administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Motopompa pentru ape murdare STH 80
X pe benzina, fufiunul absorbtie pentru motopompa (diametru 80 mm - 3") si furtunul refulare pentru
motopompa (diarnetru 80 rnm - 3")

Prin Hotararile Consiliului Local nr. 13012010 si nr. 13112010 s-a aprobat infiintarea SC Sinaia
Forever SRL, iar prin Hotararea Consiliului Local nr. 14612010, cu modificarile si completarile ulterioare
s-a aprobat delegarea serviciului cornunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si

privat

al

Orasului Sinaia, catre aceasta societate, ulterior aprobandu-se completarea obiectului
contractului de delegare a gestiunii serviciului, prin Hotararea Consiliului Local nr. 196118.10.2018.
In obiectul CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII serviciului comunitar de
utilitate publica, de administrare a domeniului public si privat al Orasului Sinaia, Caietul de sarcini si
Regulamentul serviciului public de adurinistrare a domeniului public si privat al Orasului Sinaia anexe
-

la contractul de delegare de gestiune, este prevazuta si activitatea de administrare a domeniului public si
privat al Orasului Sinaia, respectiv administrarea si intretinerea drumurilor si strazilor.
Dat fiind faptul ca, Prirnaria orasului Sinaia a achizitionat o Motopornpa pentru ape murdare STH

80 X pe benzina, un fuftunabsorbtiepentrurnotopornpa(diarnetru80mm-3") si un fuftun refulare
pentru motopompa (diametru 80 mm - 3"), ce se afla in proprietatea privata a Orasului Sinaia, este
necesara darea in administrare a echipamentelor anterior mentionate, catre SC Sinaia Forever SRL.

In conformitate cu prevederile art. 129 alin (2),lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr.57l2Ol9
privind Codul adrninistrativ, prin care Consiliul Local hotaraste administrarea dorneniului privat al
ol'asului, propun si inaintez Consiliului Local Sinaia spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare
privindcornpletareaAnexei cubunuriledereturlaContractul nr.203831201 0incheiatintreOrasulsinaia
si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului cornunitar de utilitate publica de
administrare a domeniului public si privat al Orasului Sinaia, cu Motopompa pentru ape murdare STH 80
pe benzina, furtun absorbtie pentru motopornpa (diametlu 80 mm - 3")
fuftun refulare pentru
motopompa (diarnetru 80 mm - 3").
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Nr. 28776 I 27.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIMARIA
ORASULUI
SINA!A

SERVICIUL
INVESTITII
SI

ACHIZITII
PUBLICE

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 2038 3l2OlO incheiat
intre orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publica de administrare a domeniuluipublic Ii privat al orasului

Sinaia,

cu

Motopompa pentru ape murdare

srH g0 i

furtunul absorbtie pentru motopompa (diametru 80 mm - 3")
motopompa (diametru 80 mm - 3")

pe

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local r:u'. 13012010 si nr. 131/2010 prin
care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL, precum si a Hotararii Consiliului
Local nr. 14612010 privind delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de
administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu modificarile
si
completarile ulterioare;

Yazand CONTRACTUL DE DELEGARE
GESTIUNII serviciului
comunitar de utilitate publica, de administrare a domeniului public si privat
al Orasului
Sinaia, Caietul de sarcini si Regulamentul serviciului public d; administrare a
domeniului public si privat al orasului Sinaia anexe la contractul de delegare
de
gestiune;
Luand act de faptul ca in obiectul contractului de delegare este prevazuta si
activitatea de adminisffare a domeniului public si privat al Oraiului Sinaia,
respectiv
administrarea si intretinerea drumurilor si itrazilor, .it" n..", ar1 darcain
administrare a
1- buc. Motopompa pentru ape murdare STH 80 X pe
benzina, 10 metri liniari furtun
absorbtie pentru motopompa (diametru 80 mm - 3") si 100 metri liniari
furtun refulare
pentru motopompa (diametru 80 mm - 3,').
La livrare, echipamentele mentionate anterior au fost insotite de urmatoarele
documente: certificat de garantie si de calitate, Manual de utilizare si de intretinere
si
Carte tehnica motopompa.
Fata de cele mentionate anterior, pentru buna desfasurarea a activitatii
Serviciului
de intretinere drumurl strazi din cadrul SC Sinaia Forever SRL, supunem aprobarii
Consiliului Local Sinaia completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.
2038312010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL,
de delegare a
gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare adomeniului
puUlic si
privat al orasului Sinaia, cu Motopompa pentru ape murdare srH g0 x
ienzina,
furtunul absorbtie pentru motopompa (diametru 80 mm - 3") si furtunul ..f,rlur. pentru
motopompa (diametru 80 mm - 3").
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GONTAGT:
B-dul Carol Iw.47
Tet.02441311788
Fax.02441314509
e-mail:
contact@primaria-sinaia. ro
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