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PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 22 decembrie 2020, orele 14,00 in qedin{a ordinar6 a Consiliului Local al oraqului

Sinaia, convocati de primarul oragului Sinaia inbazadispozitiei nr.287116 decembrie 2020, care s-

a desf6qurat in sala de qedinle" Baccard'din cadrul Centrului Internalional de Conferinte Casino

Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Rldulescu, secretarul general al oragului, face apelul nominal. al

consilierilor. Rezutia cd,lalucrarile gedinlei sunt piezenli 16 consilieri din totalul de 17 consilieri

alegi. Lipseqte motivat dna. cons. Istrate Iuliana. $edinla este statutard.

La solicitarea adresatl secretarului general al oraqului Sinaia, conform HG. 19012020, dna Anca-

Mariana Hogea participa la qedinla Consiliului Local prin mijloace electronice, fiind in izolare la

domiciliu, din motive de s6n[tate.
prezenlaconsilierilor la gedin1a s-a asigurat prin invitalie scris[ in care s-au nominalizal data, ora qi

locul finerii gedintei, pi".u* gi ordinea de zi, anexd la prezentul proces verbal. Convocarea,

impreun6 ,., do..r*.ntele inscriie pe ordinea de zi, au fost inaintate membrilor Consiliului local, in

format electronic.
La gedinld particip6: dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Radulescu,

secretar general oraq Sinaia, dni. Vasile Paula, qef Serviciu Buget gi Resurse Umane, dl. Valerie-

Marian ianait, administrator public oraq Sinaia,'dru. Cocula Chirifd, qef Birou Taxe qi Impozite,

dna. Mihaiela Gherasim, arhitect oraq Sinaia qi d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul

Juridic, Contencios Administrativ qi Administratie Public6, care asiguri secretariatul qedinlei.

Dl. primar Vlad Oprea, deschide lucrdrile E.din1.i Ei il invitd pe dl. cons. Remus David sd preia

lucr6rile acesteia in calitate de preqedinte de qedinJa ales pentru o perioadd de 3 luni.
preqedintele de qedinlil arutacd, pe proieciul ordinii de zi sunt trecute 13 puncte lacarc se mai

adaugd incdT puncte inscrise pe ordinea de zi suplimentatd, in total 20 puncte.
preEldintele de qedinfi supune la vot ordinea de zi care se aprobd in unanimitate in forma

orezentatd.
3e trece la pct. 1 din ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al qedintei ordinare din 27

noiembrie 2020.
Supus la vot, procesul verbal din27 noiembrie 2020, se aprobd in unanimitate.

Urmeazi pri, Z, - proiect de hotdrdre privind stabilirea impozitelor Ei taxelor locale pentru anul

202l,ini1iat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.

Preqedintele de qedin{6 d5 cuvantul domnului primar vlad oprea

hotdrdre.
Dl. Ylad Oprea, arata cd, impozitele qi taxele au rdmas in mare parte

ca sd suslind acest Proiect de

la fel ca qi anul trecut.

Solicit[ ca la proiectul de hotSrare inilial, s6 fac6 dou6 propuneri:

- 56 se diminueze taxa de libera trecere pentru autovehiculele cu greutate maximd de peste 33 tone,

de la 2500 lei, la 1500 lei;
- A doua propunere se refera lataxatake&go care este de20lei/mp, raportatd laintreaga suprafa{a a

spatiului 
-comercial 

unde-gi desfbgoard activitatea agenlii economici. In acest sens, propune

'nodifiru.. 
a zonei, respectiv Bdul Carol I - zona de la Primlrie p0nI la Intrarea in Parcul

,,Dimitrie Ghica,, cari este cea mai solicitatd qi unde se creazd cea mai mare cantitate de gunoi

menajer. Justifica taxa pornind de la ideea de a descuraja operatorii economici care folosesc diferite

ambalaje si produc acest gunoi.
Dl. cons. Constantin Marcoci precizeazdcd, in zond sunt gi restaurante care v\ndpizza 9i care vor

fi afectate.



Dl. primar menlioneazd c5, restaurantele nu se incadr eazd, stxrt 9 agenli economici in zona propusd

,ur. uu acest obiect de aciivitate. Aici intrd si Carrefour, Mega Image, Eaormeriile, cu excepfia

supermarketurilor din cartiere qi de pe CaleaPrahovei.

Dl. cons. Tiberiu Boghici considerl cd, aqacum a discutat qi in comisia buget-finan{e, trebuie sd se

explice clar ce insearinl mdncare gdtitd ambalatd, servit[ la pachet, pentru c[, oricare din agen]ii

economici care au in obiectul de activitate acest domeniu, se incadreazd Ia aceasta taxa. Ori se

aplic6 taxa pentru toat6 lumea, ori proiectul este discriminatoriu qi va genera contestalii in instanJa.

ril primar afirma ci, taxele s-au aplicat qi anul trecut qi nu au fost contesta\ii. La cei 9 agenti

ideniificali, se modifici doar cuantumul. La unii taxele sunt mici pentru cd au suprafele mici.

Dl. cons. Tiberiu Boghici subliniaz[ faptul c6, nu este impotriva acestei taxe ci, existd riscul ca

aceasta sd fie contestata in instan{6.

Dl. primar arata cd, se aplicd aceeaqi procedurd ca anul trecut, cu exceptia faptului c[, taxa se

rapirteazd la intreaga suprafata a spatiului comercial unde-qi desfEqoar[ activitatea.

Supermarketurile din zona centrald vor plSti pentru intreaga suprafatd Ei, taxa a fost propusd pentru

a descuraja generarea unor cantitdgi miri de degeuri stradale rczultate din consumul produselor in

ambalaje de unicd folosinld.
Dl. cons. Georgini Pavel propune sd se facd o completare la aceasta taxai" cu excep{ia celor care

au servirea la mese".
Dl. cons. Tiberiu Boghici propune cataxa sd fie aplicatd celor care nu au ca obiect de activitate
,,mancare giltitdserviti la pachit." Considera c6, cu c6t proiectul de hotdrAre este scris mai bine, cu

atdt nu poate fi contestat.
Dl. cons. Georgini Pavel intreab[
qaormeria din centru.

care este diferenta taxei fatd de anul trecut la cei care au

Dl. primar dI c6teva exemPle:
- La qaormerie, in anul2O20 s-a platit 360leilan,iar in anul 2021vapliti 4300 lei, o taxd sub 400

lei/1un6;
- La Carrefour, in anul2020 s-a plStit suma de 25.000 lei, iar in202l va pl6ti 307.000 lei.

Dl. cons. Tiberiu Boghici intreaba dacd pot fi am6nate taxele pAnd in luna iunie 2021, lin6nd cont

de situatia de pandemie si, mai ales, pentru a veni in int6mpinareaagen[ilor economici.

Dl. primar Vlad Oprea considera cd trebuie s6 se suslind restaurantele (sunt 10 restaurante care

stau degeaba) qi hoielurile din orag pentru cd,la ceilaltri, qi in speciallamagazine, veniturile au

crescutlxponenlial. Odat6 cu inchiderea restaurantelor li s-a permis turiqtilor sd mdndnce in

camerele de hotel qi ei gi-au procurat ltranade |a supermarketuri.

Dl. cons. Georgini pavel pune in disculie taxa de promovare de 2,5 lei/sejur, care este destul de

mare. propune ca aceasta sa fie micgoratd la jumdtate faldde anul 2020, pentru o perioadd de 6 luni,

dup6 care, in functie de situalia existent[ sd se hotdrascd.

Dl. primar atata cd, taxa de promovare nu este mare, ea se calculeazd" la incaslri care, in acgs] 
Xn

s-au redus la 60-700/o, c""u c" inseamnd cd nu a fost gi nu este o povar6 pentru agenlii economici. In

plus, au sc6zut incasdrile qi la bugetul local, iar taxa incasatd se folosegte exclusiv numai pentru

prornor*.a statiunii, pentru restufinvestiliilor, oraqul sebazeazd pe proiecte accesate prin fonduri

europene.
intrucfft nu mai sunt interven(ii pe marginea acestui proiect, preqedintele de gedin!6 supune

aprobirii proiectul de hotdrdre privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru anul202l, care

se adoptd cu 16 voturi "pentru", cu amendamentele propuse de primarul oraqului Sinaia.

Se trece la pct. 3 - proiect de hotdr6re privind evidenfierea terenurilor in domeniul privat al

oraqului Sinaia, inifiat de: David Remus, Popa Gheorghe, ArieEan Aurora, Marcoci Constantin 9i

Miloq Cilin, consilieri locali.
Preqedintele de qedin[il aratd cd este vorba despre un teren in suprafatd de 355 mp. care va fi
evidenliat in domeniul privat al oraqului.
Supus ia vot, proiectul de hotdrdre sus mentionat se adoptd cu 16 voturi" pentru"'

Urmeazi pct. n. - proiect de hot[rdre privind vdnzareaprin licita]ie publicd a terenului in suprafatd

de 284 mi, situat in Sinaia, Str. Aosta nr. 44,lot 1, inifiat de: David Remus, Popa Gheorghe,

ArieEan Aurora, Marcoci Constantin qi Miloq Cdlin, consilieri locali.



Preqedintele de qedinfi mention eazd cd,terenul respectiv a fost evaluat la 55 euro/mp. ii invitd pe

membrii Consiliului local si facd propuneri pentru prelul de pornire de vdnzarc prin licita{ie

publicd.
bL Conr. Octavian Birflu intreabd cum se caloieazd"preJul de evaluare al unui teren pentru c[, la
gedin{a trecutd un teren a fost evaluat la 45 euro/mp. gi in consiliu s-a propus 100 euro/mp.

Dl. Cons. Remus David ii explica domnului consilier cdrapoartele de evaluare pentru terenuri sunt

intocmite de un expert autorizat.
Dl. Cons. Cfilin Mitoq considerd cd evaludrile nu sunt fdcute corect pentru c6, una este sd iei un

teren pentru a-fi intregi o proprietate qi alta este s[ iei un teren pentru realizuea unei constructii.

P[rerea personal6 este sI se fac[ o diferen]iere de evaluare a acestor terenuri.

Dl. Primar constata c6, evaludrile nu sunt ftcute a$a cum trebuie. Sunt diferente mari intre

evaludrile terenurilor fbcute in aceeagi zond a oraqului. Exemplu: au fost terenuri la marginea

oraqului, in jurul proprietdtitor, evaluate la 80 euro/mp., iarinzonacentrald au fost evaluate la45 -
50 euro/mp.
Dl. Cons. Tiberiu Boghici propune sd stabileascd Consiliul local un pre! de evaluare/mp. de care sd

se jind cont.
Dl. Primar precizeazd c5, evaluatorul existent a fost desemnat printr-o licitalie pe care a cdqtigat-o.

Va incerca sd gdseascd un alt evaluator.
Propune ca prelul de pornire a licitaliei sd fie de 65 euro/mp. pentru terenul situat in str. Aosta.

Preqedintele de qedinfi, in calitate de inifiator al proiectului sus mentionat, iqi retrage propunerea

fEcutd anterior de 55 euro/mp.
Supune aprobdrii proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adopta cu 16 voturi "pentru" cu

amendamentul propus, referitor la prelul de pornire a licitaliei de 65 euro/mp. plus TVA.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotdrdre privind vdnzareaprin licitalie publicd a terenului in suprafafd

de 200 mp, situat in Sinaia, Str. Aosta nr. 44, lot 2, inifiatori: David Remus, Popa Gheorghe,

Arieqan Aurora, Marcoci Constantin gi Miloq C61in, consilieri locali.

Preqedintele de gedinla aratd cd terenul se afld in aceeaqi zond ca qi cel anterior 9i este evaluat la

60 euro/mp.
Propune ca pretul de pomire a licitatiei sd fie similar cu cel al terenului anterior, respectiv 65

euro/mp. plus TVA.
Preqedintele de qedinffl supune aproblrii proiectul de hotdrdre sus mentionat cate se adopta cu 16

voturi "pentru" cu un pret de pornire a licitaliei de 65 euro/mp .la carc se adaug6 TVA-u1.

lJrmeaid pct. 6 - Proiect de hotSr6re privind vdnzareaprin licitalie publicd a terenului in suprafal5

de 355 mp, situat in Sinaia, Aleea Teodor Neculufd tr. 5, lot 2, iniliat de: David Remus, Popa

Gheorghe, Arieqan Aurora, Marcoci Constantin qi Miloq C61in, consilieri locali.
Preqedintele de qedin{I propune ca pre}ul de pornire a licitafie sd fie tot de 65 euro/mp. plus TVA.
Supune aprob6rii proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adopta cu 16 voturi "pentru" cu

amendamentul propus de 65 euro/mp., pref de pornire a licitaliei.
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotlrdre privind inchirierea prin licitafie public6 a terenului in
suprafalS de 185 mp, din Sinaia, str. Peleqului nr. 1A, situat pe domeniul public al oraqului Sinaia,

pentru amenajare terasd, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Marcoci

Constantin qi Milos Cdlin, consilieri locali.
Dl. Cons. Remus David, in calitate de iniliator, propune ca prelul de pornire a licitaliei sd fie de 2

euro/mp/luni gi inchirierea sd se facd pe o perioadi de un an cu posibilitatea de prelungire.

Preqedintele de qedin{i supune aprobdrii proiectul de hotdr6re sus menlionat care se adopta cu 16

voturi "pentru" cu amendamentele propuse de iniJiator.
lJrmeazil pct. 9 - Proiect de hotErdre privind concesionarea prin licitalie publicd a terenului in
suprafafd de 142 mp, din Sinaia, Str. Mihai Eminescu ttr. 2A,lot 3, nr. cad. 23482, CF nr. 23482,

situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia, pentru construire parcare auto, iniliat de: David Remus,

Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Marcoci Constantin qi Milos Cilin, consilieri locali.
Dl. Primar propune ca redevenla de pornire a licitaliei sd fie de 55 euro cu plata in 3 rate egale

anuale.
Dl. Cons. Tiberiu Boghici propune caplataredevenlei sd se facS in 5 rate anuale, egale.



Preqedintele de qedinfl supune la vot proiectul de hotdr6re sus mentionat care se adopta cu t6
voturi "pentru" cu amendamentele propuse la art, 6 Si 7 respectiv redeventa de pornire este de 55

euro iar plata acesteia se va face in 5 rate egale, anuale.

Se trece la pct. 9 - Proiect de hot[r6re privind cesionarea contractului de concesiune nr.

5116129.09.19-94, ce are ca obiect terenul in suprafald de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat in
Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa ff. 9), inifiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora,

Marcoci Constantin qi Miloq Cilin, consilieri locali.
Dl. Primar atata cd, este vorba despre cesionarea unui contract de concesiune, citre moqtenitori.

Preqedintele de qedin{i supune la vot proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Urmeaiil pct. 10 - Proiect de hotdrAre privind aprobarea actului adifional tr. 9, la Contractul

nr.28383l2Of O - delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate public6, de administrare a

domeniului public qi privat al oraqului Sinaia, cdtre SC. Sinaia Forever SRL., iniliat de Vlad Oprea,

primarul oraqului Sinaia.
Preqedintele de qedinfi dd cuvdntul domnului primar ca sd sustin6 acest proiect.

DI. Primar aruta cd, situalia SocietSfii Comerciale Sinaia Forever SRL. nu este foarte bund.

Datoritd pandemiei, prin HCL nr. 85129.05.2020 s-a aprobat reducerea redeventei pdnd" la

31j2j020. Jindnd cont de starea actuald, a propus ca, incepdnd cu data de 01 .0t.2021, sd se

prelungeasci reducerea redevenlei pentru incd 6 luni. Redeventa este de 1100 lei/lund.

irreqedlntele de qedinfi supune la vot proiectul de hotlrdre sus menlionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Se trece la pct. 11 - Proiect de hotdrdre privind modificarea anexei 1 la HotdrArea Consiliului Local

nr.166127.11.2020, iniliat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.

Dl. primar arata cd, s-a strecurat o eroare in conlinutul anexei la HCL. 16612020, respectiv se va

inlocui cuvdntul protocol cu cuv6ntul contract.
Preqedintele de qedinfl supune la vot proiectul de hotIrdre sus menlionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Urmeaiil pct,12 - Proiect de hotdrdre privind darca in administrare a doud bucdli paturi medicale

ATI., cdtre Spitalul Ordqenesc Sinaia, iniliat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.

intrucdt nu sunt intervenfii, supus la vot, proiectul de hotdrdre sus menfionat se adopta cu

unanimitate de voturi.
in continuare, preqedintele de qedinla supune atentiei pct. 13 inscris pe ordinea de zi'Proiect de

hotdrdre privind accesul cetSlenilor oraqului Sinaia la qedinfele Consiliului Local Sinaia qi la
informaliile publice, inifiat de Octavian Birdu, Tiberiu Boghici qi Cdlin Miloq, consilieri locali.

Preqedintele de qedinfi ii invit6 pe iniliatori sd ia cuvdntul.
Dl. Cons. Tiberiu Boghici, referindu-se la transmiterea qedinlelor Consiliului local live, ptecizeazd

c6, initiatorii au dorit ca cetitenii oragului - care qi-au exprimat aceast6 dorin!6 - sd vad[ cum se

desfdgoar[ gedintele de consiliu gi sd participe activ laviala oraqului.
Dl. Cons. Cilin Miloq precizeazacd, a iniliat acest proiect avdnd dou6 obiective principale:

implicarea oamenilor in viafa oraqului, educarea noastrd a tuturor in acest sens, qi eliminarea

dorinfei de a crea imagini foarte departe de conlinut. Considerd cd este necesar sd existe acest site

al Consiliului local al oraqului Sinaia care poate fi imbundtd{it permanent.

Dl. Cons. Tiberiu Boghici afirma cd, realizarea acestui site al Consiliului local, care este o entitate

diferitd de Primdrie, vine in sprijinul cetdlenilor oraqului. Scopul site-ului Consiliului local este de a

se asigura o transparentd cdt mai mare qi acces continuu al cetd{enilor la informa}iile publice qi in
special la activitatla Consiliului local. in plus, vor exista mai putine suspiciuni din partea oamenilor

in momentul in care pe site-ul Consiliului local, care va fi separat de site-ul Primdriei, se vor afiga:

ordinea de zi, p.o""sele verbale ale qedinlelor, proiectele de hotdrdri, hotirdrile Consiliului local 9i

alte informalii, astfel incdt sd se asigure o transparentd tota16, iar sindienii sd aibd acces mult mai

uqor la informalie gi sd cunoasc6 intreaga activitate a Consiliului local.

Constatd c5, in prezent, site-ul existent la nivelul Prim[riei, se acceseaz6 greu, nu se pot gasi rapid

informatiile de care ai nevoie, etc.

Dl. cons. BirIu Constantin intreabS: "dacd, din punct de vedere tehnic avem tot ce ne trebuie

pentru a transmite gedinlele live, de ce nu o facem?"



Dl. Primar Vlad Oprea considerd c6, proiectul de hotdrdre privind accesul cetIlenilor oraqului

Sinaia la qedinfele Consiliului Local Sinaia qi la informafiile publice nu este util pentru cd, in primul

tdnd, realizarea acestui site necesitA cheltuieli financiare suplimentare, plus resurse umano care s6-l

intretin[, iar in al doilea rdnd, la nivelul oragului existd un site unde se afiseazd documentele

autoritdtii deliberative qi ale autoritdtii executive, inclusiv anun{urile pentru licitatii.
in prezent, conform Procedurii, anexa 1 la Codul Administrativ, autoritdjile administrativ teritoriale

sunt obligate sd realizeze in format electronic Monitorul Oficial Local. Acesta va fi cuprins in
structura paginii de intemet, ca eticheta distinctd. Dupd organizarea acestuia, obligatoriu, se vor
publica toate actele administrative gi documentele aferente intregii activit6ti a Consiliului local qi

Primdriei.
ln ce privegte asigurarea transparentei prin transmiterea online a qedinlelor, apreciazd c5, de 16 ani

de cdnd este primarul acestui oraq, cet[fenii oragului nu au fost impiedicati si participe la qedintele

consiliului local. Aceste gedinfe sunt publice, cet[]enii pot participa la desfbgurarea acestora 9i au

acces permanent la informatie. in perioada stdrii de urgent[ qedin]ele au fost transmise online,
asigurdndu-se transparenta qi acces la informaJie. Totodatd, existd la nivel de oraq pagina de

facebook pentru Consiliului local.
in concluzie, prin site-ul existent se asigurd caracterul public al documentelor, existd transparenfd la

nivelul oragului, cetdlenii au acces la informatii publice, se elibereazd documente la cerere, in
condiliile legii; pdn6 in prezent nu au existat suspiciuni din partea cetdtenilor cI s-au luat hotdrdri

nelegale qi acest 1ucru poate fi confirmat de consilierii care au vechime in consiliu.
Dna. Beatrice-Eugenia Rldulescu, secretarul general al oragului Sinaia, arata cd, prin lege

proiectul ordinii de zi al qedintelor qi procesele verbale ale acestora se afiqeazl obligatoriu pe site.

Dl cons. Cllin Miloq propune ca site-ul existent s[ fie restructurat qi se oferi sd vind cu propuneri.

Dl. Primar este de acord.
Dl. Cons. Constantin Marcoci sesizeazd c5, site-ul nu este actlualizat. Degi au trecut 2 luni de la
alegerile locale, pe site apar tot comisiile de specialitate gi consilierii vechi.
Dl. Primar precizeazd cI se va proceda la actualizarea site-ului cu date cursnte.
Dl. Cons. Tiberiu Boghici, considera cd, dacd nu se doregte rcalizarea site-ului Consiliului local,

este necesar sd se imbundtiteascd structura celui existent asigur6ndu-se in acest fel transparenta

tuturor informaliilor. Totodatd, mai ales cd trdim in era tehnologiei, se impune transmiterea live a
qedintelor Consiliului local.
Dl. Cons. Cilin Milos doreqte ca, prin transmiterea live a qedinlelor, s6 intre c6t mai mulfi cetdjeni
in viala oraqului.
Dl. Primar precizeazd cd nu este obligatoriu sI se transmitl gedintele live, iar cetdtenii oragului

chiar sunt implica{i in via}a oragului. Cu toate minciunile unora, spuse in campania electorald,
oamenii nu le-au luat in seamd gi au votat cum au simlit.
Preqedintele de qedinfi supune aprobdrii proiectul de hotlrdre privind accesul cetSjenilor oraqului

Sinaia la qedinlele Consiliului Local Sinaia qi la informaliile publice, care se respinge cu 7 voturi
"pentru" gi 9 voturi" impotrivd".
Dl. Cons. Tiberiu Boghici solicita sd se treacd explicit in procesul verbal modul in care a votat.
Yoteazdpentru: dl. cons. Tiberiu Boghici, dl. Cons. Octavian Birdu, dl. Cons. Cdlin Miloq, dl. Cons.

Georgini Pavel, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dl. Cons. Constantin Marcoci qi dna. Cons. Valentina
Poponete.
Se trece la ordinea de zi suplimentari.
Preqedintele de qedinla supune atentiei pct.l. - Proiect de hotSrdre privind rectificarea bugetului
local de venituri gi cheltuieli pentru anul2020, iniliat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.

Dl. Primar menJioneazd cd, a iniJiat proiectul de rectificare a bugetului local deoarece s-a mai
primit o sumd de 392.000 lei de la Guvern pentru echilibrarea bugetului local din sume defalcate
din TVA. qi s-au mai incasat 50.000 lei din vdnzdri de bunuri.
Propune ca suma de 50.000 lei s[ fre rcpartizatd pentru continuarea lucrdrilor de reabilitare a

sistemului de iluminat, iar suma de 392.000 lei sd fre rcpartizatd.la capitolul transporturi pentru

plata compensaliei pentru serviciul public de transport persoane infiinfat qi dat in administrare
Dl. cons. Tiberiu Boghici intreabd de ce SC. Transport Urban SRL Sinaia a declarat un profit de

1000000 lei.



PreEedintele de qedinfl supune la vot proiectul de hotirdre sus mentionat carc se adopta cu 16

voturi "pentru".
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotdr6re privind eliminarea de la pozilia 6 din anexa I la HCL. nr.

3l2OtB - . SC. Perla Sinaia SRL, corectarea adresei qi eliminarea de la poz. 15 din anex6 la HCL.
Nr,22312019 a numililor Stanca Moise, Mihai Dumitru qi Mihai Valentina, iniliat de primarul

oragului Sinaia.
Pregedintele de qedin{a da cuvdntul dlui. primar ca sd prezinte acest proiect.

Dl. Primar aratd cd este vorba despre eliminarea de la supraimpozitare a Societ6lii Comerciale

Perla Sinaia SRL care qi-a renovat cota parte din clSdirea in care a funclionat fostul cinematograf,

restul coproprietaritor fiind obligati s5 pldteasc6 impozitul majorat qi, eliminarea gi corectarea

adresei de la poz.15 din HCL. 312018 unde au fost inscriqi greqit proprietarii care au imobilul

renovat.
Preqedintele de qedinfi supune la vot proiectul de hotlrdre sus mentionat carc se adopta cu 16

voturi "pentru".
lJrmeazil pct. 3 - Proiect de hotdr6re privind stabilirea contravenJiilor gi sancfiunilor pentru

incElcarea mdsurilor stabilite prin Hot6rdrea nr. 812020 a Comitetului Local pentru Situatii de

Urgent6 Sinaia in zona domeniului schiabil.
Dl. Primar menlioneazd cd, a iniliat acest proiect de hotdrdre pornind de la faptul c6, in ultimul
timp a crescut numirul turigtilor care profitd de serviciile echipei de salvamont in sensul cd rlmdn
pe munte dup[ orele de inchidere a instala]iilor pe cablu, gi apoi sund la 112 gi cer ajutor. Interven]ia
Serviciului Salvamont necesit6 cheltuieli foarte mari gi din acest motiv a propus sd se instituie
contraventii, iar turiqtii care nu se r6tdcesc pe munte gi rdmdn dup6 incheierea programului
instalaliilor pe cablu, sd pliteascd o amendd de 2500 lei, diminudndu-se in acest fel numdrul mare

de intervenlii dupd ora 17,00.
Dl. Cons. Georgini Pavel este de acord cu aceasta amendd deoarece a$a se procedeazd gi in alte t[ri
civilizate. Recomand6 ca oamenii s[ fie informa]i in acest sens.

Dl. Primar menlioneazd cd se va face publicitate prin intermediul punctelor de informalii turistice.
Preqedintele de qedinfi supune la vot proiectul de hotdrdre sus menfionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Urmeazi pct. 4. - Proiect de hotir6re privind elaborarea documentatiei de urbanism, Plan

Urbanistic Zonal qi Regulament local urbanism aferent, pentru terenul din Sinaia, zona statie

inferioard telegondola, Aleea Telegondolei nr. 2,ini\iat de Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.

Preqedintele de qedinf6 d6 cuvdntul dlui. primar ca sd sustind acest proiect.

Dl. primar arutd cd, in zona Telegondolei - stalia de plecare - existd un investitor privat care vrea

sd construiasc6 un hotel qi este dispus sd realizeze PUZ-ul cu resurse financiare proprii, pentru
intreagazond.
Dna. Mihaiela Gherasim, arhitect qef orag Sinaia, face o prezetrtare foto-video a documentatiei
de urbanism aferenta PUZ-ului care in prezent este la nivel de informa{ie. Arata c6, investitorul
privat doregte sd facd labazatelegondolei, pe ldngd un hotel gi o parcare supraetajatl pe 5 nivele qi

spatii comerciale, urmdnd ca dup6 realizar.ea PUZ-ului s[ se fac6 un proiect de dezvoltare ulterioard
azonei.
Dl. cons. Georgini Pavel intreabd dacd nu cumva trebuia sd intre mai intdi in comisia tehnicS a

judelului pentru aprobare?
Dl. primar mentioneazd cd, acum, Consiliul local aprobi elaborarea documentafiei in vederea

realizdrii acestui P\JZ, dtqd care, intra in comisia tehnicd a Consiliului judelean pentru avizare.

Dupd avizare,PlJZ-ul ajunge la comisia de urbanism qi la Consiliul local pentru aprobare.

Preqedintele de qedinfl supune la vot proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea calendarului de competilii qi activit6ri de

pregdtirea pe sectii organizate de Clubul Sportiv Carpa\i Sinaia pentru luna ianuarie 2021, inifiat de

Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
Supus la vot, proiectul de hotdr6re sus menlionat se adoptd cu unanimitate de voturi.
Urmeazi pct. 6 - Proiect de hotdrdre privind suplimentarea locurilor de parcare in sezonul de iarn6,

iniliat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.



Dl. Primar precizeazd cd,laultima qedintd a Comitetului Local pentru SituaJii de Urgentd s-au luat

o serie de decizii printre care gi crearea suplimentard a unor locuri de parcare cu platd pentru maqini,

in vederea fluidizdrii circulatiei in perioadele aglomerate din an. Pe unele drumuri se instituie

restriclii de circulalie "drum cu sens unic". Pe porfiunile de drum restrictionate se vor amenaja

locuri de parcare pe un sens de circulafie. Taxa de parcarc va fi incasata de SC. Transport Urban

SRL. Propunerea a fost agreata atdt de Polilie cdt qi de Jandarmerie.
Preqedintele de qedinfi supune la vot proiectul de hot6r6re sus mentionat care se adopta cu 16

voturi "pentru".
in continuare, preqedintele de qedin{a supune atentiei pct.7 - Proiect de hotdrdre privind reducerea

redevenfei la contractul r:ur. 1044712020 privind delegarea serviciului de transport persoane in aria

teritoriald de competenf6 a UAT. Sinaia, iniliat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.

Dd cuvdntul domnului primar ca sd suslini acest proiect.
Dl. Primar arata cd este vorba despre o modificare a contractului privind delegarea serviciului de

transport persoano in aria teritoriald de competegd a UAT. Sinaia, respectiv la calcularea

compensatiei cheltuielilor eligibile se va Jine cont doar de remuneratiile personalului gi cheltuielile
privind combustibilul, in scopul evitdrii unei compensalii excesive.

PreEedintele de qedinfi supune la vot proiectul de hotdr6re sus menJionatcare se adopta cu 15

voturi "pontru" qi o "abtinere" (se abline dl. cons. Tiberiu Boghici).
tn continuare, dl. primar prezirftd. o scurtd informare privind gedinfa pe care a avut-o in regim de

urgentd sdmbdtd, 18 decembrie 2020 la sediul Prim6riei Sinaia, la care au participat, pe l6ngd

membrii Comitetului local pentru situatii de urgenJd, adjunctul Inspectoratului de Politie Prahova,

adjunctul Jandarmeriei Prahova gi Prefectul judetului Prahova, gi unde s-au purtat discu{ii
referitoare la mlsurile suplimentare care se impun in aceastd perioadd a sdrbdtorilor de iarn6.

ln gedinj6, s-a hot6r6t:
- Montarea unor garduri de proteclie in zonele aglomerate, in special in statiile de imbarcare

delabazainstalatiile de transport pe cablu, pentru delimitarea qi crearea culoarelor astfel incdt sd se

asigure respectarea m6surilor de proteclie qi distanlarea ftzicd a turigtilor; Jandarmeria nalionald va
asigura dotarea cu garduri.

-Difuzarca de c6tre operatorii de transport pe cablu a mesajelor audio in vederea purtdrii
obligatorie a mdgtii de protectie, respectarea mdsurilor de proteclie cdt gi pSstrarea distanfei de

siguranJS;
- Deschiderea temporard a trafrcului auto pe Drumul Cotei pentru afluidiza traficul cdtre

Cota 1400;
- Suplimentarea efectivelor de jandarmi, jandarmi montani qi polilie (numdrul acestora va fi

suplimentat cu 100 de jandarmi qi poliJiqti);
- A solicitat sprijin Unit[]ii Militare Vdndtori de Munte de la Predeal ca sI trimitd efective

militare, in vederea asigurdrii m6surilor de protecfie pentru zona domeniului schiabil dar, dupd
disculia pe care a avut-o la nivel de minister, nu s-a putut realiza acest lucru pentru c[ militarii nu
au voie si participe la astfel de actiuni dec6t in condiliile legii.
Afirma c5, pe perioada weekend-ului, pe munte au fost peste 6000 turigti qi nu au fost incidente.
Sper6 ca lucrurile sd intre in normal qi sd se asigure siguranla necesarS. Statiunea Sinaia este printre
singurele staliuni din Europa unde se schiazd in aceastd perioadS.

Referindu-se la numdrul celor infectali cu Covid, arata cd, astdzi sunt 3,2 cazuri la mia de locuitori,
fatd de acum 2 luni c6nd erau 6 caztxi la mie, dar, incd nu s-a ieqit din scenariul roqu.

Dl. Cons. Gheorgini Pavel intreabd de ce nu se poate deschide drumul Calea Codrului care face

legdtura cu Calea Moroieni, asigurdndu-se astfel o fluidizare a circulaliei auto in aceastd perioadd.

Dl. Primar menlioneazd cd se lucreazd in prezent la un proiect, drumul respectiv este distrus, cei
care au exploatat zona in care au cdzut mulli copaci atunci cdnd a fost furtund, l-au distrus cu
utilajele grele, au infundat rigolele cu crengi qi au fbcut imposibild circulafia celorlalte autovehicule.
Le-a dat soma{ie qi termen celor de la Romsilva ca sd refacd drumul Calea Codrului inclusiv sd

refac[ cele doud drumuri donate de Regele Mihai care au fost ocupate cu lemne . in cazul in care nu
vor executa lucrdrile le va face pldngere penal6.
Dl. Cons. Tiberiu Boghici sesizeazd cd, in rapoartele de specialitate aferente proiectelor de hotdrdri
pe care le-a primit, nu mai apare numele celui care face cererea. Consideracd, in calitate de alegi,



consilierii au dreptul sd qtie despre ce este vorba gi trebuie sd apard" in documentalie obligatoriu
cererea solicitantului.
in incheierea gedinfei se |ine un moment de reculegere pentru dl. Popescu Tiberiu, fostul director

al SC. Mefin SA., pentru dl. $erbanoiu Spiric[, fost consilier local pAnd in septembrie 2020 9i
pentru eroii revoluliei din 22 decembrie 1989.

Dl. Primar le :ureazd celor prezenli S6rbdtori fericite gi un an nou cu s6ndtate qi multe realizdrl

$edinta igi incheie lucrdrile la ora 15,35.
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