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HoTAnAREA NR.21t

privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al oraqului Sinaia a
terenurilor pldure aparfinflnd domeniului public al statului, in suprafa{[ total[ de9973

mp, situate in Sinaia UP V Ua 26K"/o,Ua 26Koh,IJa 26loh qi compensarea terenurilor
solicitate pentru scoatere definitivi din fond forestier na{ional cu terenurile proprietate

public[ a oraqului Sinaia, avf,nd nr. cad. 25288,in suprafaf[ de 16807 mp $i nr. cad. 25309,
in suprafa{[ de 1015 mpo situate in Sinaia, T 20 Ps l59ll, extravilan, pajiqtea alpini a

muntelui $ETU

Avflnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr,32562 I 03.11.2021 intocmit de Vlad Oprea - Prirnar, prin care

propllne trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al orasului Sinaia a terenurilor
pddtrre aparlirrAnd dorneniului public al statului, in suprafa{d total6 de 9973 mp, situate in Sinaia
UP V Ua 26Koh, Ua 261{0/o, Ua 261% gi compensarea terenurilor solicitate pentru scoatere
definitiv[ din fbnd fbrestier na{ional cu terenurile proprietate publicd a oraqului Sinaia, avdncl nr.
cad.25288. in suprafald de 16807 mp Ei nr. cad.25309, in suprafa{d de 1015 mp, situate irr Sinaia.
'f 20 Ps 15911, extravilan, pajiqtea alpind a muntelui $ETU;

- Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism gi Cadastru nr.32564 /03.11 .2021;
- AvizLrl Cornisiei de specialitate a Consiliului Local;

tn conformitate cu:
- Legea 711996 - L,egea cadastrului gi publicitdlii imobiliare, repLrblicatd;
- tt.G. 1l35912001, privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al
municipiilor, oragelor ;i comunelor din judelul Prahova anexa nr. 12 H.C.t,. nr.
107109.11.1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care alc[tuiesc domcniul public al
oragului Sinaia -pozilia 13 - PajiEti alpine, publicatdin Monitorul Oticial nr. 128 bisll8.02.2OO2:
- Legea nr, 52612003 art. 3, lit. d), pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare a
turismului "Schi in RomAnia", cu rnodificdrile gi completirile ulterioare;
- Art. 36,37 din Legea nr.4612008 - Codul Silvic;

In terneiul art.292, arr. 129, alin. (l), alin. (2), lit. c) qi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139
alin.(1) si art.l96, alin. (l), lit. a) din Ordonan{a de Urgen{6 nr. 57l2ol9 privind Codul
Adrninistrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HorAnAgrE:

ART.l. - Aproba trecerea din domeniul public al statulLri in dorneniul public al ora;ului Sinaia a
terenurilor padure apar[inAnd domeniului public al statului, in supraf-a![ totalS de9973 mp, situate
in Sirraia UP V Ua 261(/o, lJa 26Ko/o, Ua 26|0/o, identifrcate prin planurile de amplasanrent gi
delimitare a irnobilelor anexate la prezerfta hot[rAre, irr vederea scoaterii clellnitive din fbnd
forestier na{ional in vedere amenajdrii unei parcdri af'erente accesului la domenir-rl schiabil at
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ora$ului Sinaia, conform Legii 52612003 art. 3, lit. d) - f), pentru aprobarea Programului national
de dezvoltare a turismului "Schi in Romdnia".

ART.2. - Aproba compensarea terenurilor solicitate in art. I pentru scoatere definitiva din fond
forestier national, cu terenurile proprietate publici a oragului Sinaia, av6nd nr. cad. 25288, in
suprafald de 16807 mp gi nr. cad.25309, in sLrprafald de 1015 ,p, situate in Sinaia, T 20 Ps 15gll,
extravilan, pajiqtea alpind a muntelui $ETU.

ART.3. - Prevederile prezentei hotdrAri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism qi
Cadastru qi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Sinaia, 03 noiembrie 2021

PRE$EDINTE DE $EDINTA

AURORA ARIE$A

I ex. Pref'ectr"rlui.jud. Prahova

I ex. Primarului orasLrlui Sinaia
I ex. Serviciul Urbanisnt si Ciiclastru
I ex. Ocolului Silvic
I ex. Se va ailsa pe site-ul propr.iu
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