I{OMANIA
JUDEI'UL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
CONSILIUL I,OCAL

PROCES-VERBAL
incheiat astdzi 28 mai 2021, orelc 13,30 in gcclin{a extraordinari a Consiliului Local al Oragului
Sinaia, convocati de Primarul oraqului Sinaia in baza dispozi{iei nr. I11124.05.2021, care s-a
desftqurat in sala de qedin{e a Consiliului local al oraqului Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oraqului, lace apelul rrominal

al

consilierilor. RezultA cA, 1a lucrdrile qedinlei sunt prezenli l5consilieri din totalul de 17 consilieri
aleqi. Lipsesc motivat: dl. cons. Boghici Tiberiu qi d[. cons. Milos Cilin.
Prezenla consilierilor Ia qedinli s-a asigurat prin invitaJie scrisi in care s-au nominalizat: data,
ora gi locul finerii gedinlei, precum qi ordinea de zi, ancxd la prezentul proces verbal.
Convocarea, in,preund cu documentele inscrisc pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor
Consiliului local, in format electronic.
La ;cdinji participd: dl. Gheorghe Bdddran, viceprimarul oragului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia
Rddulescr"r, secretarul general al oragului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administrator public
oraq Sinaia, dna. Vasile Paula, qef Serviciu Buget qi Resurse Umane, dna. Irina Avrdmescu, Eef
Serviciu Politici Publice, dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dl.
Cdtnlin licu, director general - administrator SC. Transport Urban Sinaia SRI-., d-na Luld Nuqia,
director economic SC. 1'ransport Urban SRL Sinaia gi d-na. Maria Popescu, inspector
Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ gi Administralie Publicd, care asigurd
secretariatul Eedin!ei.
Intrucit dl. primar Vlad Oprea, lipseEte motivat, deschide lucrdrile qedinjci dl. viceprimar
Gheorghe Bidiran care este qi preqedintele qedinlei de astdzi.
Preqedintele de qedin{I aratd cd, pe proiectul ordinii de zi sunt inscrise 6 proiecte de hotdrAri la
care se mai adaugd conform ordinii de zi suplimentare, un proiect de hotdrAre privind acordarea
unui mandat spccial unui reprezentant al Consiliului local Sinaia in Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitara" Parteneriatul pentru Managernentul Apei Prahova" in vederea participdrii la
qedinla AGA pentru aprobarea modificdrii regulamentului de organizare prin eliminarea tarifului
la apa pluvial[ din I'actura emisd de SC. Hidro Prahova.
Intt'eabd dacd sunt obscrvalii pe marginea ordinii de zi.
IntrucAt nu sunt interven{ii, supus la vot, proiectul ordinii de zi se aprob[ in unanimitate.
Sc trece la pct. I din ordinea de zi - Proiect dc hotdrdre privind aprobarea Contului dc excculie
al veniturilor $i oheltuielilor bugetului local, a contului de execujie al bugetului institu{iilor
publice finanlatc din venituri proprii qi subvenlii qi a contului dc execulie al bugetului de credite
interne pe anul 2020, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Prc;edintele de qedin(I arata cA, in cazul in care sunt intrebdri pe marginea aceslui pur.rot, in
sal[ se afla dna. Vasile Paula, sef Serviciu Buget gi Resurse Umane care poate da ldmuriri.
Deoarccc nu sunt intrebiri, supus la vot, proiectul de hotdrdre privind aprobarea Contului dc
execulie al veniturilor $i cheltuielilor bugetului local, a contului de excculie al bugetului
institufiilor publice finanjate din venituri proprii qi subvenlii qi a contului de execulie al
bugetului de credite interne pe anul 2020, se adopta cu 15 voturi" pentru".
Urmeazi pct.2 - Proicct de hot1rare privind aprobarea situaliilor financiare ale SC. Transport
Urban Sinaia SRL. la data de 31 .12 2020, iniliat de dl. primar Vlad Oprea.
Prcqcdintele de qedin(i precizeazd. ci este vorba despre bilanlul SC. Transport Urban Sinaia
SRL. pe care trebuie sdJ depun[ luni, 31.05.2021, acesta fiind gi motivul pentru care s-a
organizat $edinla exlraordinarS, deoarece prin lege exista acest tcmen limiti.

Prcqedintclc de qedinfi supune la vot proiectul de hotdrAre privind aprobarea situaliilor
financiare ale SC. Transport Urban Sinaia SRL. la data de 31,12 2020 care se adopta cu 14
voturi" pentru" qi" o ablinere" (se abline dl. cons. Pavel Georgini).
Sc trece la pct.3 -. Proiect de hotdrdre privind aprobarea situaliilor finanoiare ale SC. Sinaia
Forever SRL. la dala de 31.12 2020, inijiat de dl. primar Vlad Oprea.
intrucit nu sunt interven{ii pe marginea acestui punct, supus la vot, proicctul de hotdrdre privind
aprobarea situaliilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL. la data de 31.12 2020 se adoptd cu
14 voturi" pentru" ;i" o ablinere" (se abline dl. cons. Pavel Georgini) in forma prezentati de
iniliator.
Urmeazl pct. 4. - Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri gi cheltuieli pe
anul 2021

.

Dl. cons, Marcoci Constantin intreabi dacd s-a linut cont de discujiile purtate la

aprobarea

bugetului local qi dacd, cei 250.000 lei cupringi in rectificare, se alocd pentru amenajarea zonei
de picnic.
Dna. Paula Vasile, ;ef serviciu Buget men(ioneazl cI, banii sunt prinEi la Cap. 67 Cultura,
Recreere, Religie active nefinanciare - 400.000 lei. Prin rectificare se suplimenteazd subcap.
Achizilie gi montaj locuri de relaxarc cu suma dc 250.000 lci pcntru amcnajarea zonei
respective.

Preqedintele de ;edinfl supune la vot proiectul de hotdrdre privind rectificarea bugetului pe
anul 2021, care se adopta cu 15 voturi" pentru".
Se trece la pct. 5 - Proicct de hotdrdre privind aprobarea bugetului evenimentului" Defilarea
Elevilor CMC" edilia 2021 , iniliat de dl. primar Vlad Oprea.
Pre;edintcle dc qedin{I intreabd dacd sunt observaJii sau propuneri pe marginca accstui punct.
Deoarece nu sunt intervenlii, supus la vot, proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului
eveninrentului" Defilarea Elevilor CMC" edilia 2021 se adopta cu 15 voturi" pentru".
Urmcazi pct. 6 - Proiect de hotdrAre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemJiune
al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (construc{ie in suprafaJd construitA la sol de 158,15
mp qi teren in suprafald de 1593 mp) monument istoric situat in Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21
(nr. 19 in l,MI), nr. cad. 750-C1 qi 750, CF nr. 25281, jud Prahova, inscris in Lista
Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de "Vild Carola", cod PH-II-m-B- 16681 .
Pre;edintelc dc gedin{I arata cd, iniliatorul proiectului propune exercitarea dreptului de
preemJiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul Vila Carola.
Dl, cons. Pavel Georgini intreabi cc sc doregte sd se facd cu acest imobil.
Dl. Gheorghe Bidlran, preqedintclc dc Acdinfa arata cd Vila Carola cste un monumenl istoric
foarte important gi de mare valoare pentru oraE, urmeazd sd se facd un studiu de oportunitate,
dupf care se va decinde in Consiliul local.
DI. cons. Pavel Georgini intreabi care este sursa de finanlare pentru achizi{ia acestui imobil
construclic $i tcrcn.
Pre;edintele de qedin{a arata od, acesta va fi achizilionat cu bani din bugetul local, dar, pentru
amenajarea si restaurarea lui sc vor accesa gi lbnduri europene.
Dl. cons. Vasilc Gheorghe doreqte sd cunoasci punclul de vedere al domnului primar Vlad
Oprea.

Dl, cons. Remus David menlioneazd cA a avut o discuJie telefonicd cu dl. primar din care a
rezultat ca, Vila Carola este un monument istoric de mare valoare pentru ora$ qi este de acord ca
sd intre in patrimoniul oraqului Sinaia. Bineinleles ci, reparaliile vor neccsita cheltuieli mari,
dar, lindnd cont de valoarea istoricA $i culturali a acestui imobil, meritd sd fie achizilionat.
Dl, cons, Vasile Gheorghe preciz.eazd cA, intr-adevdr, ca valoare imobilul merita, dar in reparalii
se vor aloca lond uli dcstul de mari.
Preqedintele de;edin{i propune exercitarea dreptului de preem{iune al Consiliului Local Local

Sinaia per,tru irrobilul (construc{ie in suprafa{d construiti la sol de 158,15 mp qi teren in
suprafald de 1593 mp) monument istoric situat in Sinaia, str. Ootavian Goga nr. 21 (nr. l9 in
LMI), nr. cad. 750-C1 qi 750, CF nr. 25281, jud Prahova, inscris in Lista Monumentelor Islorice
din 2015, sub clenumirea de "Viln Carola". cod PII-II-m-B-16681.

Supune aprobdrii propunerea de exercitarc a dreptului de preemliune al Consiliului Local Local
Sinaia pentru imobilul Vila Carola, care se adopta cu 14 voturi" pentru" qi un vot" impotriva"

(voteaz[ impotriva dl. cons. Birdu Octavian).
Se trece la punctul de pe ordinea de zi suplimentarl - Proiect de hotdrdre privind acordarea
unui mandat special domnului Gheorghe Bddiran, viceprirnarul oraEr"rlui Sinaia, reprezentantul
locatitdlii Sinaia,.lud. Prahova, in Asocia{ia de Dezvoltare Intercomunitara" Parleneriatul pentru
Managementul Apei Prahova".
Dl. viceprimar Gheorghe Biddran alatd cA, i s-a acordat acest mandat special pentru a
reprezenta Consiliul local gi a vota in proxirna gedinla a Adundrii Generale a Asociafiei
modificarea art. 201 din Regulamentul serviciului de alimentarc cu apd qi de canalizare in UATurile rnembre ale asocialiei in care-qi desffqoard activitatea Operatorul regional SC. Hidro
Prahova SA, prin eliminarea facturdrii serviciului de preluare a apei pluviale pentru persoanele
fizice qi juridice.
Dl. cons. Cre{u Pompiliu intreabd cine gestioneazd apa pluviald?
Pre;edintelc de qcdinfi precizeazd ci, operatorul care gestioneazd apa pluviald este SC. Hidro
Prahova. In pre{ul apei intrd ir.rclusiv intrelinerea instala{iilor de distributie a apei.
Dl. cons. Pavel Georgini solicita ca in viitorul apropiat sd aibd loc in cadrul Consiliului local o
discuJie serioasd releritoare la acest serviciu pentru cd, tarifi.rl pe care-l percepe SC. Hidro
Prahova pcntru apd gi canalizare in oragul Sinaia, este foarte mare in comparalie cu alte
localititri.
Preqedintclc dc qcdin{ii supune aprobdrii proiectul de hotdrdre sus men{ionat care se adoptd in
unanimitate in l'orma prezentatd de iniliator.
Referindu-sc ltr cclc afirmate de citte dl. Pavel Georgini, dl. Gheorghe Bdddran menlioneaza ca,
s-au purtat nenr"rmArate discufii cu factorii de rdspundere pe marginea acestui subiect sensibil dar,
nu s-a rezolvat nimio pentru cd, ac{ionarul maioritar este Consiliul judetean, iar ccilalli asociali
au cota infim[ de ac]iuni gi nu pot sd schimbe contractul de asociere gi nici sd se retragf,. Pre{ul
apei la Sinaia esle destul de mare 9i din cele afirmate de fostul preqedinte al Consiliului judelean
a rezultat c[ acesta este un prel de solidaritate.
Dl. cons. Popa Gheorghe, care este reprezentantul Consiliului local in AGA. la SC. Hidro
Prahova menlioncazd c[, in gedin]ele la care a participat s-a discutat despre diferenla de tarif
intre localititilc care sunt in asociere qi cele care nu sunt in ADI, dar nu s-a putut reduce in
niciun fcl datoritf, clauzelor din contract gi cotei de parlicipatiune.
Dl. cons. Remus David agreazd ideea dlui Pavel Georgini de a se pufia o disculie pe marginea
contractului de asociere in cadrul Consiliului local.
Dl. cons. Biriu Octavian, referindu-se la locr-rrile de joacd din parcul Dimitrie Ghica qi din
Izvor care sunt intr-o stare avansati de degradare, intreabd cdnd va incepe amenajarca accstora.
Dl. viceprimar Gheorghc BIdIran, arata cA, procedura de amenajare a acestora va incepe dupd
data de 01 iunie 2021.
Dl. cons. Popa Gheorghe sesizeazd cd qi in parcul de pe strada Muncii trebuie sd se intervind
pentru cd a clescut iarba mare carc trcbuie cositd.
Dl. cons. Pavcl Georgini ridica problcma cetdJenilor care au probleme cu parcdlile de pe str.
Telecabinei, Cuza Voda gi Octavian Goga; sunt sinf,ieni care pldtesc taxe gi irnpozite qi carora
trebuie sd li se rezolvc ccrcrile pentnr parcare.
intrucdt punctelc de pe ordinea de zi au fost epuizate, pregedintele de qedinJa le mul{umegte celor
prezenli pcntru participare qi
inchise lucrdrile qedinlei la ora 14,00.
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