
DISPOZITIA NR.287

Privind convocarea Consiliului Local al oraqului Sinaia
in qedinfa ordinari in data de 22 decembrie 2020

in conformitate cu prevederile art, 133 alin.(l) lit.a) qi art. 134 alin.(3) din Ordonanta de
Urgentd nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

in temeiul art. 196 alin.(l), lit. b) din Ordonanfa de Urgenfi w.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

PRIMARUL ORA$ULUI SINAIA

DISPUNE:

Art. 1. - Se convoacl Consiliul Local al oraqului Sinaia in qedinfd ordinar[ pentru data de 22
decembrie ora 14100 oare se va desfalura in sala Baccara din incinta Casinou-lui Sinaia, Bd. Carol
I nr. 2, cu urmdtorul proiect al ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al qedinfei ordinare a Consiliului local din27 .11.2020;
2. Proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul202l;
3. Proiect de hotlrdre privind evidenfierea terenurilor in domeniul privat al oraqului Sinaia;
4. Proiect de hotdrdre privind vdnzarca prin licitatie publicl a terenului in suprafaf d de 284 mp,
situat in Sinaia, Str. Aosta nr. 44,lot l:
5. Proiect de hot6r6re privind vdnzarca prin licitalie publicd a terenului in suprafald de 200 mp,
situat in Sinaia, Str. Aosta w.44,lot2;
6. Proiect de hotirdre privind vdnzarca prin licitalie publicd a terenului in suprafa(d de 355 mp,
situat in Sinaia, Aleea Teodor Neculu][ nr. 5,lot2 ;

7. Proiect de hotdrdre privind inchirierea prin licitalie publicd a terenului in suprafali de 185 mp,
din Sinaia, str. Peleqului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraqului Sinaia, pentru amenajare
teras[ ;

8. Proiect de hot6rdre privind eoncesionarea prin licitalie publici a terenului in suprafatd de 142 mp,
din Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A,lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482, situat pe domeniul
privat al oraqului Sinaia, pentru construire parcare auto ;
9. Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5116129.09.1994, ce are ca
obiect terenul in suprafald de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat in Sinaia, Aleea Dichiu FN
(boxa tr. 9) ;

10. Proiect de hotdrdre privind aprobarea actului adifional tr. 9, la Contractul nr.2838312010 -
delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate public6, de administrarc a domeniului public qi
privat al oraqului Sinaia, c6tre SC. Sinaia Forever SRL.;
1 1. Proiect de hotdrdre privind modificarea anexei 1 la Hot[rdrea Consiliului Local nr.
t66127.1,1.2020.
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12. Proiect de hot[rdre privind
Spitalul Ordqenesc Sinaia.
13. Proiect de hotdrdre privind
Sinaia gi la informatiile publice.

darea in administrarc a doua bucdji paturi medicale ATL, cdtre

accesul cetdfenilor oraqului Sinaia la qedinfele Consiliului Local

Art.Z, - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai
orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. - Proiectele de hot5rdri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate al
Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art,A. - Consilierii locali pot formula qi transmite amendamente asupra proiectelor de hotirdri
secretarului general al oraqului Sinaia.

Art.S. - Prezenta dispozilie va fi adusa la cunostinta publicd prin publicarea pe site-ul oficial al
institutiei www.priparia- sinaiq.ro.

Art.6. - Secretarul general al oraqului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios
administrativ qi administrafie public[ va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

decembrie 2020
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