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COMPARTIMENTUL  JURIDIC, CONTENCIOS  

ADMINISTRATIV SI ADMINISTRATIE  PUBLICA   

            

                                

M I N U T A 

Incheiată astazi, 05 aprilie  2021 în urma ședintei de îndată   

a Consiliului Local al orașului Sinaia din 31.03.2021 

 

            În data de 31.03.2021, orele 15,00  a avut loc ședința de îndată   a Consiliului Local Sinaia  

care s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului Sinaia, la care au participat un 

număr de 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleși.  

          Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. consilier David Remus. 

          În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat  următoarele 

hotărâri: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21 privind  asocierea orașului Sinaia cu  Asociația Code for 

Romania  în vederea proiectării și implementării de soluții digitale open-source pentru 

administrația locală, adoptată cu 16 voturi ”pentru”; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 22 privind  aprobarea bugetului Campaniei ”Verde Crud 2021”, 

adoptată cu 16 voturi ”pentru”; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 23 privind  aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico economici – faza PT + DE pentru obiectivul de investiție  ”Realizare cantină și 

măsuri de siguranță la incendiu pentru Colegiul Mihail Cantacuzino Sinaia’’, adoptată cu 15 voturi 

”pentru” și ”o abținere” ( s-a abținut dl. cons. Boghici Tiberiu).  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 24 privind  aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul  

2021-2022 , adoptată cu 16 voturi ”pentru”.  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 25 privind  aprobarea contractării de către Orașul Sinaia, a unei 

finanţări  rambursabile interne,  în valoare de maxim 13.000.000 lei pentru asigurarea fondurilor 

necesare implementării unor obiective de investiții de interes public local, adoptată cu 10 voturi 

”pentru” și 6 voturi ”împotrivă” (au votat impotrivă dl. cons. Vasile Gheorghe, dl. cons. Pavel 

Georgini, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Boghici Tiberiu, dl. cons. Birău Octavian si dl. 

cons. Miloș Călin).  

 

Secretar general oraș Sinaia 

 

Beatrice-Eugenia  Rădulescu 

 

 

Inspector 

 

Maria Popescu 
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