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JUDETUL PRAHOVA ROMANIASINAIA

PROIECT DE HOTARARE

Privind achizitionarea si montarea lifturilor la blocurile sociale EL, E2 si
E3 din strada Spitalului nr.2 Sinaia, construite de primarie pentru chiriasii
evacuati din casele nationalizate.

ln conformitate cu : legea sl-s/20L6 si oUG 74/2007, privind
asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care
urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostitor proprietari ;

Tinand cont de: HCL Lsg/2007, modificata prin HcLtTo/2009 cu
modificarile si completarile ulterioare, privind inventarierea patrimoniului
privat al Primariei Sinaia ;

ln temeiul : legii 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor OUG
57 /2019, privind codul administrativ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI S!NAIA

HOTARASTE :

Art. 1- Aproba achizitia si montarea lifturilor la blocurile sociale EL, E2si E3 din
str. Spitalului nr.2, proprietate a primariei Sinaia.
Art. 2 - Aproba finantarea de la bugetul de venituri si cheltuieli al orasului, a

sumei de 450.000 lei, necesara achizitiei si montarii acestor lifturi .

Art. 3 - Primarul orasului Sinaia va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari prin serviciile de specialitate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere, faptulca proiectul tehnic al blocurilor sociale EL,E2

si E3 din str. Spitalului nr.2, construite de Primaria orasului Sinaia, prevedea si

montarea lifturilor de persoane fiind construite si golurile tehnice pentru acest
scop, consideram necesar finalizarea acestor proiecte prin achizitia si montarea
acestor lifturi.

Luand in considerare situatia locatarilor din aceste imobile care in
majoritate sunt persoane in varsta si aflate in conditii precare de sanatate,
consideram ca este imperativ necesar aceasta investitie.

Facem precizarea ca imobilele in discutie au 7( sapte) etaje, ceea ce

reprezinta un efort fizic considerabil pe care multi dintre locatari nu sunt
capabili sa il faca, fiind obligati sa apeleze la bunavointa vecinilor sau a
familiilor pentru aprovizionare si la solutii de ajutor gen scaune pentru repaus
intre etaje sau bastoane pentru urcatul scarilor.

In cazul in care efortul financiar depaseste posibilitatile bugetului de
venituri si cheltuieli actual, propunem aprobarea prezentei hotarari cu o
finantare multianuala desfasurata pe trei ani ( cate un lift pe an).
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Oras Sinaia
Bd. Carol I nr.47
Tel 0244 311788

Sinaia, Prahova

Nr" 7.792 112.03.2021

Raport de specialitate,

privind achizi(ionarea qi montarea lifturilor la blocurile sociale ElrEz si E3 din
strada Spitalului nr.2 Sinaia, construite de primarie pentru chiriaqi evacua{i din
casele na{ionalizate

Avdnd in vedere cd Bugetul de venituri qi cheltuieli pe arrul}}Zl, se afl[ in
procedura de elaborare si dezbaterc publica, nu se justific6 in acest moment inilierea
unui alt proiect de hot[rdre .

Propunerea respectivE, privind achizilia qi montajul celor 3 lifturi la
blocurile EL,EZ,E3 din strada Spitalului nr.2, se poate face in oadrul qedintei de
aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli.

Sef seviciu Buget,

Vasile Paula
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