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PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 15 decembfie2020, orele 17,00 in gedinJa de indatd a Consiliului Local al oragului
Sinaia, convocat6 de Primarul oragului Sinaia in baza dispoziliei nr.286115.12.2020, la sediul
Primdriei oraqului Sinaia.

Dna. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oraqului, face apelul nominal aI
consilierilor. Rezultd cd,la luuirile qedinlei sunt prezenti 16 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleqi. Lipseqte motivat dl. cons. Crelu Pompiliu.
Prczen\a consilierilor la qedin{6 s-a asigurat prin invitafie scrisl in care s-au nominalizat data, ora qi

locul finerii qedinlei, precum qi ordinea de zi, anexdlaprezentul proces verbal. Convocarea, impreund
cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local, in format
electronic prin e-mail.
La qedinld participd, pe l6ng6 membrii Consiliului local qi: dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia,
dna. Beatrice-Eugenia R6dulescu, secretar general al oragului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait,
administratorul public al oraqului Sinaia, dna. Vasile Paula, qef Serviciu buget qi d-na. Maria
Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ qi Administralie Publicd, care
asigurd secretariatul gedinlei.
Dl. primar Vlad Oprea deschide lucririle qedintei.
Dl. cons. Georgini Pavel sesizeazd cd, materialele inscrise pe ordinea de zi a gedinfei de indatd au fost
transmise foarte tlrziu, respectiv le-a primit la ora 14,00.
Dl. primar intervine precizdnd cd, a convocat aceastd qedinld de consiliu de indatd, in primul rdnd
pentru cd legea ii permite qi in al doilea rdnd pentru cd pe ordinea de zi sunt inscrise materiale care nu
suportd amdnare; este vorba de rectificarea de buget qi termenul de pldfi gi incasdri care se fac este
pdnd pe data de 20 decembie2020, de acordaiea burselor qcolare qi aprobarea unui acord cu ADR Sud
Muntenia pentru implementarea unui proiect, acord care trebuie semnat vineri, 17.12.2020.
Il invit[ pe dl. cons. Remus David, sd preia lucr5rile qedin]ei, in calitate de preqedinte de gedin{a ales
pentru o perioadS de 3 luni.
Preqedintele de qedinfi arata cd, pe proiectul ordinii de zi a qedinfei de astdzi sunt inscrise trei
proiecte, conform anexei la prezentul proces verbal. Supune la vot proiectul ordinii de zi care se

aprobd in unanimitate, in forma prezerrtatd.
Se trece la pct. 1. - Proiect de hotdr6re privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli pentru
anul2020, inifiator Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
Intrucdt nu sunt interventii pe marginea acestui punct, supus la vot, proiectul de hotdrdre sus mentionat
se adoptd in unanimitate.
Urmeazd pct. 2. - Proiect de hotdrdre privind aprobarea asocierii cu Agenlia pentru Dezvoltare
Regionald Sud Muntenia in vederea semndrii Acordului de parteneriat pentru implementarea
proiectului" Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregdtir.ea de proiecte finanlate din
perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urband, regenerare urban6, infrastructurd
qi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenfial turistic qi infrastructurd
rutierd de interes judelean, inclusiv variante ocolitoare qi sau drumuri de legdtura - 5 D2".



Preqedintele de qedinfl dE cuvdntul domnului primar ca sd susfinl acest proiect.

Dl. primar menfioneazd cd, Uniunea Europeanl a cerut ca statele membre s[ vind cu proiecte

strategice. Fiecare Agentie de Dezvoltare trebuie s6 aleagd un singur domeniu pentru proiecte qi in
acest scop, s-a cerut fiecdrui jude! aferent sd depund proiecte pe diferite domenii.
Oragul Sinaia, in parteneriat cu Agentia pentru Dezvoltare RegionalS Sud Muntenia qi-a propus si
rcalizeze 3 proiecte de investitii ce urmeazd sd" fie depuse la finantare in perioada 2021 - 2027 qi

anume:
1) - de mobilitate urbani - realizwea unei qosele rapide in subteran) care sd fac[ legdtura intre

centrul oraqului - Bd. Carol gi Bd. Ferdinand, inclusiv rcalizarca in subteran a unei parcdri

auto;
2) - de regenerare urband in zorra Zgarbtxei pe terenul pe care oraqul l-a cAgtigat in urma

procesului pe care l-a avut cu SC. Mefin Sinaia SA, pe care se vor rcaliza zone de promenadd qi

parcuri publice;
3) - de dezvoltare a turismului, in special dezvoltarca domeniului schiabil zona Cota 1400 - Cota

2000; se vor realiza 3 instalalii pe cablu qi se vor achiziliona 3 utilaje pentru zdpadaarlifrciald".
Precizeazd c6, cele trei investiJii sunt incluse in proiectul sus mentionat, iar pentru derularea acestuia
este necesard asocierea oraqului Sinaia cu ADR. Sud Muntenia gi sefllnaxea acordului de parteneriat.
Cei care intrd in aceast6 asociere nu mai participS la licitalie, este o metodd noud pentru a acceleru
procesul de accesare a fondurilor europene. Valoarea totald cumulata pentru cele trei proiecte de

investitii este de 6,7 milioane lei, iar contributia proprie a oragului Sinaia este de 136.660 lei.
Dl. cons. Georgini Pavel solicitd sd se lind cont cd la proiectul privind instala{iile de cablu de pe

munte trebuie sE se aibd in vedere reabilitarea qi extinderea captdrii de apd.

Dl. primar arata cd, in prezent captarea funclioneazd qi se aduce un plus de apd de la lacul Sfdnta Ana,
iar SC. Electrica a demarat un proiect pentru mdrirea capacitStii electrice a acestei captdri.
Preqedintele de gedinfa supune aprobdrii proiectul de hotdr6re sus menlionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi - pct. 3 - Proiect de hot6rdre privind acordarea burselor
qcolare pentru perioada 2019 -2020, inifiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. primar Vlad Oprea mentioneazd cd, bursele qcolare pentru anul 2019 - 2020 se acordd in baza
unor criterii generale de acordare, stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare gi in limita
fondurilor stabilite in bugetul local.
Preqedintele de qedinfi supune aprobirii proiectul de hot6r6re sus mentionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Dl. primar Vlad Oprea multumepte membrilor consiliului local pentru participarea la aceasti gedin{6,
precizdnd c6, restul proiectelor de hotAr6ri vor intra pe ordinea de zi a qedintei ordinare ce va avea loc
in data de22 decembrie 2020.
Dl. cons. Tiberiu Boghici soliciti ca proiectele de hotdrdri pentru qedinle sd fie transmise din timp
membrilor consiliului, pentru a putea fi studiate. Considerd cd este o cerere de bun simj.
Dl. primar arata cd, sunt gi excepfii, atunci cdnd este o urgen{d trebuie sd convoace consiliul in qedin}a
de indat6.
Dl. cons. Georgini Pavel roagd executivul ca in momentul in care se va face proiectul bugetului local
si se aibdin vedere gi si se lind cont gi de proiectele pe care urneazdsd"le depun6.
Dl. primar Vlad Oprea mentioneazd cd, mai intdi se adopta bugetul naJional, dupd care se va aproba
bugetul local.
Preqedintele de qedin(I multumeqte celor prezen[i pentru participare qi declard inchise lucrdrile
acesteia la ora 16,20.

PRE$EDI SECRET,ryk*-\

W
-;t
aq
;,.,/
fi/iia Popescu

TRICE.E DULESCU


