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privind asocierea Ora;ului Sinaia cu Asocialia Pentru Patrimoniul Regal Peleq $i Ministerul
Culturii in vederea reahzdrn qi amplasdrii statuii Regelui Mihai I al Romdniei in Sinaia qi

reabilitarea aleilor, potecilor cdtre Stincile Franz Joseph care strdbat pddurile Domeniului Regal

Peleq, precum gi alte obiective de interes comun

AvAnd in vedere Referatul de aprobare al primarului oraEului Sinaia inregistrat sub numarul
23.938109.09.2020, intocmit de iniliatorul proiectului d e hotdrdre precum ;i Raporlul de

specialitate al Serviciului Politici Publice, inregistrat sub nr.23.942109.09.2020;
Ydz6,,nd aviz:ul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
Tindnd cont de prevederile Legii 27312006 privind finanfele publice locale, cu modificarile gi

completdrile ulterioare;
In conformitate cu art. 1949, 1950, I 95 1 si I 954 din Codul Civil;
AvAnd in vedere prevederile art. 129 alin. (7) lit. (d) Ei fi), coroborat cu alin. 9 lit. (a) din
Ordonanta de urgenld 5712019 privind Codul administrativ qi art. 139 alin.(3), lit. a) ;

In temeiul art. 196 alin.(l), lit. a) din Ordonanla de urgen!6 5712019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOrAnAgrE:

ART.I.- Aprobd asocierea Orasului Sinaia cu Asocialia Pentru Patrimoniul Regal PeleE qi

Ministerul Culturii in vederea realizdrii qi amplasdrii statuii Regelui Mihai I al Romdniei in Sinaia

Ei reabilitarea aleilor, potecilor c6tre Stdncile Franz Joseph care strdbat pddurile Domeniului Regal
Peleq, precum si alte obiective de interes comun.

ART.2. - Aprobd modelul de protocol de colaborare, conform Anexei 1, parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

ART.3. - imputerniceEte Primarul sau Viceprimarul OraEului Sinaia sd intocmeasca qi s[ semneze
protocolul de colaborare.

ART.4. - Prevederile prezentei hotdrAri vor fi aduse la indeplinire de cdtre serviciile de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora;ului Sinaia.

Sinaia, 09
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ex. Prefectul Jud. Prahova
ex. Priniarul oragului Sinaia
ex. Serviciul Politici Publice
ex. Serviciul Buget
ex. Serviciul Urbanism
ex, Asooialia Pcntru Patrimoniul Regal l)cleE 5ji Ministerul Culturii
ex. se va afisa pc site-ul propriu
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CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA



ANEXA 1 LA HCL nr. 139/09.09.2020

PROTOCOL DE COLABORARE NR...........
iNcuptar tNrnp
ORA$UL SINAIA

ASOCIATIA PENTRU PATRIMONIUL REGAL PELE$
Si MINISTERUL CULTURII

SUB iNALTUL PATRONAJ AL CASEI REGALE A ROMANIEI

Preambul
Istoria oraqului Sinaia este str6ns legatd de existenfa Familiei Regale a Romdniei, de construirea

Castelului Peleq de cdtre Regele Carol I, pentru a-i servi drept regedinf[ de vard, investit6 cu functii
politice, culturale qi de reprezentare statald europeanS. Sinaia s-a dezvoltatde-a lungul anilor qi a
devenit reqedinla de vard a elitei romdneqti, datoriti prezenlei Familiei Regale la Sinaia;

findnd cont de contribufia majora a Regelui Mihai I adus[ in decursul istoriei recente a Romdniei qi

dragostea acestuia fafd de romdni qi in special cu privire la locul unde s-a nascut in urmd cu 100 de

ani;
Cunoscdnd faptul cd Familia Regald doreqte continuarea tradiliei prin promovarea valorilor morale
qi spirituale ale Regilor Ei Reginelor Romdniei;

$tiind cd Asocialia pentru Patrimoniul Regal Peleg este preocupatd qi implicatd in restaurarea

Domeniului Peleq, aceasta primind de la Familia Regal6, printre altele, in folosintl pentru urmdtorii
25 de ani, aleile qi potecile Peleqului;
Av6nd la bazd aceste relafii de colaborare qi dorinla comund de a dezvolta oraqul Sinaia, gdsim

oportund asocierea celor trei institufii in vederea realizdrii unui obiectiv cultural qi reabilitarea unui
traseu regal pentru drumefie montani prin p6durile Peleqului.

Art. I.PARTILE PARTENERE

I. ORA$UL SINAIA, institulie publicd cu sediul in Sinaia, Bd. Carol I nr.47, inregistratd
la Ministerul Finanfelor cu codul fiscal nr. 2844103, avdnd cont nr. 5006, deschis la
Trezoreria Sinaia, reprezentatd legal prin Dl. Vlad Oprea - Primar, numit6 in cele ce

utmeazd rrOraq Sinaia"

I Asocia{ia pentru Patrimoniul Regal Peleq - Organiza[ie neguvernamerrtald, cu sediul in
Bucureqti, str. Paleologu m. 24, etaj 1, camera 8107, sector 3, cod postal 030552, inscrisd
in Registrul asociatiilor Ei fundaliilor aflat la grefa Judec6toriei Sector 3 sub nr.
61112.06.2019,Partea A, Secfiunea I, CIF 41.305290,IBAN RO20 BTRL RONC RT04
9919 3501, deschis la Banca Transilvania, inscrisS in Registrul entit6lilor/unitafllor de
cult pentru care se acordd deduceri fiscale sub nr. 2081666 I 08.07.2019, rcprezentatd de
domnul Prof. Univ. Dr. Arh. Augustin Ioan in calitate de Preqedinte.

IIII. MINISTERUL CULTURII, cu sediul in Bulevardul Unirii w. 22, sector 3, Bucureqti,
030833, reprezentat prin domnul Bogdan Gheorghiu, avdnd func{ia de ministru, denumit
in continuare Ministerul Culturii;

Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol il constituie colaborarea intre Orasul Sinaia, Asocia{ia pentru
Patrimoniul Regal PeleE qi Ministerul Culturii, in vederea realizdrii qi amplasdrii statuii Regelui
Mihai I al Romdniei in Sinaia qi reabilitarea aleilor, potecilor qi drumului de acces cdtre Stdncile
Frunz Joseph care str6bat pddurile Domeniului Regal Peleq, precum Ei alte obiective de interes

comun.



Art.3. DURATA PROTOCOLULUI
1) Durata contractului se stabileqte pentru perioada 2020 - 2024;
2) Prezentul contract intr6 in vigoare la data semn6rii sale de cdtre toate pdrlile partenere.

Lrt.4. OBLTGATIILE PARTILOR
4.1 Obliga{iile Oraqului Sinaia
1) Oraqul Sinaia se obligd sd pund la dispozitia Asociatiei pentru Patrimoniul Regal Peleq Ei

Ministerului Culturii amplasamentul - domeniul public al oraqului Sinaia pentru montarea

statuii Regelui Mihai, amplasament situat pe Bdul Carol I, pe Esplanada $colii George Enescu.

2) Oraqul Sinaia se obligd sd realizeze, sd monteze pe amplasamentul stabilit Ei sd pund la
dispozilia Asocia(iei pentru Patrimoniul Regal Peleq qi Ministerului Culturii soclul in
vederea montdrii Statuii Regelui Mihai;

3) Oraqul Sinaia se obligd sd emitd Certificatul de urbanism qi Autoriza[ia de construire in vederea

amplasdrii statuii Regelui Mihai, it baza documentafiilor intocmite Ei a avizelor oblinute de

Asocia{ia pentru Patrimoniul Regal Peleq Ei Ministerul Culturii;
4\ Oraqul Sinaia se obligd sd promoveze qi sI mediatizeze evenimentul comune prin toate

mijloacele pe care le are la dispozitie la nivel local, judetean, nafional (relele de socializare,

conferinfe de pres6, reportaje qi interviuri radio qi tv, etc.).

5) Oraqul Sinaia se obligd s6 reabiliteze din fondurile ce vor fi primite de la Ministerul Culturii,
aleile, potecile cdtre Stdncile Franz Joseph pornind de la Aleea Peleqului, spre Cabana Vulpdrie
qi p6nd la Poiana Stanii Regale.

4.2. Obligafiile Asocia{iei pentru Patrimoniul Regal Peleq

1) Asociafia pentru Patrimoniul Regal Peleq se obligd sI asigure frnantarea pentru suslinerea

concursului intemafional de proiecte in vederea alegerii artistului care va realiza statuia Regelui
Mihai I al Romdniei;

2) Asociafia pentru Patrimoniul Regal Peleq se obligd sd" realizeze qi sd pund la dispozilia
Primdriei Sinaia, ca Ei beneficiard" a ansamblului de for public, toate documentatiile necesare in
vederea oblinerii Certificatului de urbanism qi a Autorizafiei de construire, in vederea amplasdrii
Statuii Regelui Mihai I;

3) Asocia{ia pentru Patrimoniul Regal PeleE se obligd sd prezinte Familiei Regale proiectul
statuii Regelui Mihai, ce urmeazd a fi montatd la Sinaia;

4) Asocia{ia pentru Patrimoniul Regal Peleq se obligd sd asigure in desfEgurarea evenimentului
de inaugurare, care ya ayea loc la Sinaia in data de 22 septembrie 2020, un moment dedicat
prezentdrii de alocufiuni ale reprezentanlilor celor trei parteneri semnatari ai prezentului
Protocol.

3.3. Obliga{iile Ministerului Culturii
1) Ministerul Culturii se obligd sE sprijine Asociafia pentru Patrimoniul Regal Peleq in vederea

realizdrir documentafiilor necesare organizdrii concursului internalional de proiecte, precum Ei

cele necesare Primdriei pentru oblinerea Certificatului de urbanism Ei a avizelor necesare pentru

emiterea Autorizaliei de construire in vederea amplasdrii Statuii Regelui Mihai I;
2) Ministerul Culturii se obligd sd fie alocate sumele necesare realizdrii statuii din bronz, in

mdrime naturald a Regelui Mihai I, precum qi cele legate de transportul qi amplasarea acesteia pe

soclul realizat de Primdria Sinaia;
3) Ministerul Culturii se obligd s[ fie alocate sumele necesare reabilitarii aleilor c6tre Stdncile

Frunz Joseph,
4) Ministerul Culturii se obligd sI organizeze Concursul de proiecte Ei sd promoveze evenimentul

prin mijloacele de comunicare pe care le define;
5) Ministerul Culturii se obliga sa puna la dispozitia Primdriei Ei Asocialiei pentru Patrimoniul

Regal Peleq, sigla sa, in vederea realizdrii materialelor de promovare ;



ART. 5. 1NCETARBA PROTOCOLULUI
5.1. Protocolul poate inceta la cererea oricdreia dintre pdrli, cu obligalia aferentd acesteia de a

notifica cu minim 15 zile inainte qi de a justifica temeinic aceasta.

5.2. Prezentul protocol inceteaza de plin drept, fdrd a mai fi necesard intervenlia unui tribunal

arbitral sau a instanleijudecdtoreEti, in cazul in care una dintre pdrfi:
- nu igi executd una dintre obligaliile esenliale enumerate la arlicolul 4 dinprezentul protocol;

- cesioneazd drepturile qi obligaliile sale prevdzute de prezentul protocol fdrd acordul celeilalte p[r1i;

- iEi incalcd vreuna clintre obliga{iile sale, dup6 ce a fost avertizatd, printr-o notificare scris[, de

cealalt[ parte, ca o noud nerespectare a acestora ya duce la rezolu{iunealrezllierea prezentului

protocol.

ART. 6. FORTA MAJORA
6.1. Nici una dintre pdrtile protocolante nu rdspunde de neexecutarea la termen sau/ Ei de executarea

in mod necorespunzdtor - total sau parlial - a oricdrei obligalii care ii revine inbaza prezentului

protocol, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliei respective a fost catzatd
de forfa majord, aqa cum este definit[ de lege.
6.2. Partea care invoc[ forla majord este obligatd sd notifice celeilalte pdrti, in termen de 2 zlle,
producerea evenimentului, Ei sd ia toate mdsurile posibile in vederea limitdrii consecin{elor lui.
6.3.Dacain termen de2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteazS, pdrlile au dreptul

sd-Ei notifice incetarea de plin drept a prezentului protocol, frrd ca vreuna dintre ele sd pretind[
daune - interese.

ART. 7. NOTIFICARI
7.1, in accepliunea p[rtilor protocolante, orice notificare
este valabil indeplinitd dac[ va fl transmisa la adresa /
prezentului protocol.
7.2. In cantl in care notificarea se face pe cale poqtal6, ea

recomandatd, cu confirmare de primire qi se considerd primitd de

oficiul poqtal primitor pe aceastd confirmare.
7 .3 ^ Dacd confirmarea se trimite prin fax, ea se considerd primitd in prima zi lucrdtoare dupd cea in
care a fost expediatd.
7.4. Notific6rile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre pdr[i, dacd nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitSlile prevdzute la aliniatele precedente.

ART. 8 .LITIGII
8.1. Par{ile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului protocol sau rezultate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sd fie rezolvate pe cale amiabilS de reprezentanlii
lor.
8.2. in cazul in care rllr este posibil[ rezolvarea litigiilor pe cale amiabilb, p[r{ile se vor adresa

instanlelor judecdtoreqti dtn raza teritoriald a Oragului Sinaia.

Art.9. CLAUZE FINALE
9.1 Completarea prezentului parteneriat se face prin anexe, iar modificarea sa se realizeazd. prin
voinfa pdrtilor, prin acte adilionale.
9.2 Prezentul parleneriat a fost incheiat astdzi,
pentru fiecare parte.

in trei exemplare originale, cdte unul
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