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ANUNT
PRIMAR

SINAIA

PRAHOVA

Vineri, 26 februarie 2021, orele 13,00 ya ayea loc qedinfa de indatd a Consiliului Local al
oragului Sinaia care se va desfE;ura online, prin intermediul platformei ZOOM, cu urmatoarea
ordine de

zi

:

1. Proiect de hotdr6re privind exercitarea dreptului de preern!iune al Consiliului local Sinaia
pentru imobilul monument istoric situatin Sinaia, str. Alexandru Vlahuld nr. 12, ap.4 mansardd,
nr. cad. 20794-C1-U2, jud Prahova, inscris in Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub
denumirea de "Casa Marius Constantinescu, Eliza Stoian", cod PH-ll-rn-B-16705.

- Iniliator Vlad Oprea, primarul oraEului Sinaia

2. Proiect de hot[rdre privirrd aprobarea bugetului Ei a valorii premiilor acordate in
cornpetiliei de schi "Sinaia pe pArtie edilia a XVI- a ".

cadrul

- Ini{iator Vlad Oprea, prinrarul oraqului Sinaia
3. Proiect de hotarAre privind aprobarea bugetului aferent organizdrii evenimentelor "Mdrtisor"
"Ziua Femeii".

- Inifiator Vlad Oprea, primarul oragului
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PROIECTUL ORDINIIDE ZI
sEDTNTA DE iNDATa, urN 26 FEBRUARIE 202I

PRIMAR

SINAIA

PRAHOVA

1. Proiect de hotdrdre privind exercitarea dreptului de preemliune al Consiliului local Sinaia pentru
irnobilul monument istoric situat in Sinaia, str. Alexandru Vlahu!6 nr. 12, ap. 4 mansardS, nr. cad.
20794-C1-U2, jud Prahova, inscris in Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de "Casa
Marius Constantinescu, Eliza Stoian", cod PH-ll-m-B-1 6705.

- Inifiator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului Ei a valorii prerniilor acordate in cadrul competi{iei
de schi "Sinaia pe pArtie edifia a XVI- a ".

- Iniliator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia

3. Proiect de hotarAre privind aprobarea bugetului aferent organizdrii evenimentelor "Mdrli;or" ;i
"Ziua Femeii",
- Iniliator Vlad Oprea, primarul oraEului Sinaia
Materialele inscrise in proiectul ordinii de
Sinaia, in format electronic .
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vor fi comunicate consilierilor locali ai Consiliului local
!

VLAD

!"

o*.'"r*

X

%.;,.."P

marul

