
PROIECT BE HOTĂRÂRE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEŢUL PRAHOVA ROMÂNIA

Nr. înreg. 31134/25.10.2021
Privind acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al străzii
Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal Ia lucrarea “Construire Iocuinţă cu

apartamente, amenajare spaţi parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare
şantier, utiiităţ şi branşamente”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 31135! 25.10.2021 întocmit de Consilierii locali
David Remus, Popa Gheorghe, Ariesan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Milos, prin care
propun acordul favorabil Consiliului Local al Ora~ului Sinaia în calitate de administrator al străzii
Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal Ia lucrarea “Construire Iocuinţă cu apartamente,
amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi
branşamente “;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31136 /
25.10.2021 prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 29885/12.10.2021 a d
lui LUCHIANCENCO LUCIAN, prin care solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în
calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal Ia lucrarea
“Construire Iocuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren,
organizare .şantier, utilităţi şi bran.şamente”.

Având în vedere cererea nr. 29885/12.10.2021 a d-lui LUCHIANCENCO LUCIAN, prin
care solicită acordul administratorului străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal Ia
lucrarea “Construire Iocuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi
împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările ~i completările
ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

in conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul ~i amenajarea teritoriului
In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu art.196 alin(1), lit.a), din

Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Consiliul Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, îsi
exprimă ACORDUL FAVORABILI NEFAVORABIL pentru realizarea acordului auto ~i
pietonal Ia lucrarea «Construire Iocuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare,
sistematizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi şi branşamente”, cu
respectarea următoarelor condiţii:

1. Toate Iucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăţilor private
limitrofe sau a proprietăţii ora~uIui Sinaia.

2. Amenajarea accesului auto ~i pietonal Ia construcţia nouă se va face fără afectarea
circulaţiei auto ~i pietonale pe strada Aosta (fără obstrucţionarea circulatiei pe
trotuarului aferent străzii ~i fără modificarea ~i obstrucţionarea scurgerii apelor
pluviale prin rigolele aferente străzii).

3. Respectarea tuturor prevederilor expertizei geotehnice întocmită de Chiroiu Mihail
— Expert Tehnic. Demolarea zidului de sprijin de Ia strada Aosta ~i excavaţia
pământului până Ia zidul proiectat, se va realiza pe tronsoane de 3-4 m, după minim
28 zile de Ia turnarea betonului în ultimui pilot aferent acestui zid ~i realizarea grinzii
de solidizare a acestora. Piatra naturală rezultată din demolarea zidului de sprijin Ia
str. Aosta se va preda către Primaria ora~uIui Sinaia pe bază de Proces Verbal.
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4. Pentru dimensionarea corespunzătoare a structurilor de fundare a clădirii ~i a
structurilor de sprijin, se va realiza un Studiu geotehnic de detaliu, pe baza unei
teme de proiectare emisă de structuristul clădirii ~i a structuristului zidurilor de
sprijin, concomitent Cu realizarea unui plan de situaţie cu toate reţelele
subteranedin amplasament, plan vizat de deţinătorii acestora ~i de Primăria ora~ului
Sinaia.

5. Realizarea unui project (parte scrisă ~i parte desenată) care să cOflţiflă măsuri de
punere în siguranţă pentru zidul de sprijin existent Ia strada Aosta. Zidul de sprijin
existent este degradat ~i va trebui refăcut. Fundaţiile zidului vor trebui să coboare
sub adâncimea intervalelor afectate de umiditate ~i vor fi necesari piloţi foraţi. Tn
spatele zidului de sprijin vor fi prevăzute drenuri cu descărcare asigurată către un
colector.

6. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea
Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza ora~ului Sinaia.

7. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentaţiile tehnice ~i
acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 130/12.05.2021.

8. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum ~i normele de
aplicare a acesteia, Legea 10/1 995 ~i celelalte acte normative în vigoare referitoare
Ia astfel de lucrări.

ART.2. — Tn cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate Ia art. 1, prezentul acord
devine nul.

ART.3. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse Ia îndeplinire de Serviciul Urbanism
~i Cadastru, ~i Direcţia Poliţie Locală.

Sinaia, ___________ 2021

INIŢIATORI,

Consilieri Locali

DAVID REMUS

POPA GHEORGHE .-~‚4,,

ARIEŞAN AURORA

CONSTANTIN MARCOCI

CĂLIN MILOŞ



Nr. 31135 /25.10.2021

REFERAT BE APROBARE

Ia proiectul de hotăr~re privind acordul Consiliului Local al Ora~ului Sinaia în calitate de
administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal Ia lucrarea
“Construire locuinhă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren,
organizare şantier, utilităíi şi branşamente “.

Promovarea proiectului de hotărâre are Ia bază cererea nr. 29885/12.10.2021 a d-lui
LUCHIANCENCO LUCIAN, prin care solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în
calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietonal la lucrarea
“Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren,
organizare şantier, utilităţi şi branşamente “.

Propunem Acordul Favorabil pentru realizarea acordului auto ~i pietonal la lucrarea “Construire
locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sisternatizare şi împrejrnuire teren, organizare
şantier, utilităţi şi branşamente”, cu respectarea următoarelor condiţii:

1. Toate lucrările de construire vor II executate fără afectarea proprietăţiłor private
limitrofe sau a proprietăţii ora~u1ui Sinaia.

2. Amenajarea accesului auto ~i pietonal la construcţia nouă se va face rară afectarea
circulaţiei auto ~i pietonale pe strada Aosta (f~ară obstrucţionarea circulatiei pe
trotuarului aferent străzii ~i fără modificarea ~i obstrucţionarea scurgerii apelor pluviale
prin rigolele aferente străzii).

3. Respectarea tuturor prevederilor expertizei geotebnice întocmită de Chiroiu Mihail —

Expert Tehnic. Demolarea zidului de sprijin de la strada Aosta ~i excavaţia pământului
până la zidul proiectat, Sc va realiza pe tronsoane de 3-4 m, după minim 28 zile de la
turnarea betonului în ultimul pilot aferent acestui zid ~i realizarea grinzii de solidizare a
acestora. Piatra naturală rezultată din demolarea zidului de sprijin la str. Aosta se va
preda către Primaria ora~ului Sinaia pe bază de Proces Verbal.

4. Pentru dimensionarea corespunzătoare a structurilor de fundare a clădirii ~i a
structurilor de sprijin, se va realiza un Smdiu geotehnic de detaliu, pe baza unei teme de
proiectare emisă de structuristul clădirii ~i a structuristului zidurilor de sprijin,
concomitent cu realizarea unui plan de situaţie cu toate reţelele subteranedin
amplasament, plan vizat de deţinătorii acestora ~i de Primăria ora~ului Sinaia.

5. Realizarea unui proiect (parte scrisă ~i parte desenată) care să conţină măsuri de punere
în siguranţă pentru zidul de sprij in existent la strada Aosta. Zidul de sprij in existent
este degradat ~i va trebui refăcut. Fundaţiile zidului vor trebui să coboare sub
adâncimea intervalelor afectate de umiditate ~i vor fi necesari piloţi foraţi. In spatele
zidului de sprijin vor fi prevăzute drenuri cu descărcare asigurată către un colector.

6. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea
Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza ora~ului Sinaia.



7. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentaţiile tehnice ~i acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism nr. 130 12.05.2021.

8. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum ~i normele de aplicare a
acesteia, Legea 10/1995 ~i celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de
lucrări.

Consilieri Lo

DAVID REMUS .

POPA GHEORGHE . .

ARJEŞAN AURORA

CONSTANT~N MARCOCI.~~Q~J

CĂLIN MILO~



Către: Consiliul Local al orasului Sinaia Nr. înreg. 31136 125.10.2021

RAPORT BE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism ~i Cadastru

privind acordul Consiliului Local a! Ora~ului Sinaia în calitate de administrator al
străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietona! la lucrarea” Construire locuinţă

cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi împrejmuire teren, organizare
şantier, utilităţi ş~i branşamente”

Prin cererea nr. 29885/12.10.2021 LUCHIANCENCO LUCIAN, solicită acordul
Consiliului Local a! Ora~ului Sinaia în calitate de administrator a! străzii Aosta, pentru
realizarea acordului auto ~i pietonal la lucrarea” Construire locuinţă cu apartarnente,
amenajare spaţii parcare, sisternatizare şi împrejmuire teren, organizare şantier, utiłităţi şi
branşamente “, precizând că acordul i-a fost solicitat prin certificatul de urbanism nr.
130/12.05.2021.

LUCHIANCENCO LUCIAN detine în proprietate terenul în suprafaţă de 300 mp din
acte (328 mp din măsurători), situat în Sinaia str. Furnica nr. 51 ~i dore~te construirea unei
locuinţe cu apartamente. In acest scop a solicitat ~i a fost emis certificatul de urbanism nr.
130/12.05.2021, prin care i s-a solicitat acordul Consi!iului Local al Ora~ului Sinaia în ca!itate
de administrator al străzii Aosta.

Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local Sinaia cererea d-!ui
LUCHIANCENCO LUCIAN, prin care este solicitat acordul Consiliului Local al Ora~u!ui
Sinaia în calitate de administrator al străzii Aosta, pentru realizarea acordului auto ~i pietona! la
lucrarea” Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare, sistematizare şi
împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi ş~i branşamente “, cu respectarea următoarelor
condiţii:

1. Toate !ucrări!e de construire vor f~ executate fără afectarea proprietăţi!or private limitrofe
sau a proprietăţii ora~ului Sinaia.

2. Amenaj area accesului auto ~i pietonal la construcţia nouă se va face fără afectarea
circulaţiei auto ~i pietonale pe strada Aosta (f~ră obstrucţionarea circulatiei pe trotuarului
aferent străzii ~i ťară modilkarea ~i obstrucţionarea scurgerii apelor pluviale prin rigolele
aferente străzii).

3. Respectarea tuturor prevederi!or expertizei geotehnice întocmită de Chiroiu Mihail —

Expert Tehnic. Demo!area zidu!ui de sprijin de la strada Aosta ~i excavaţia pământului
până la zidu! proiectat, se va realiza pe tronsoane de 3-4 m, după minim 28 zi!e de la
turnarea betonului în ultimul pilot aferent acestui zid ~i rea!izarea grinzii de so!idizare a
acestora. Piatra naturală rezultată din demolarea zidului de sprijin !a str. Aosta se va preda
către Primaria ora~ului Sinaia pe bază de Proces Verbal.

4. Pentru dimensionarea corespunzătoare a structurilor de fundare a c!ădirii ~i a structurilor
de sprijin, se va rea!iza un Studiu geotehnic de detaliu, pe baza unei teme de proiectare
emisă de structuristul c!ădirii ~i a structuristului ziduri!or de sprijin, concomitent cu
rea!izarea unui plan de situaţie cu toate reţele!e subteranedin amplasament, plan vizat de
deţinătorii acestora ~i de Primăria ora~ului Sinaia.



5. Realizarea unui proiect (parte scrisă ~i parte desenată) care să conţină măsuri de punere în
siguranţă pentru zidul de sprijin existent la strada Aosta. Zidul de sprijin existent este
degradat ~i va trebui refăcut. Fundaţiile zidului vor trebui să coboare sub adâncimea
intervalelor afectate de umiditate ~i vor f~ necesari piłoţi foraţi. In spatele zidului de
sprijin vor fi prevăzute drenuri cu descărcare asigurată către un colector.

6. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea
Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza ora~ului Sinaia.

7. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentaţiile tehnice ~i acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism nr. 130/12.05.202 1.

8. Se vor respecta prevederile Legii 50/199 1 republicată, precum ~i normele de aplicare a
acesteia, Legea 10/1995 ~i celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de
lucrări.

~JERASIM ILI~J~~



CONSILIUL LOCAL SINAIA
COMISIA DE URBANISM, SERVICII PUBLICE,
TURISM 1 EVENIMENTE

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre privind privînd acordul Consîlîuluî
Local al Orasului Sinaia în calîtate de administrator al străzîî
Aosta, pentru realizarea acordului auto ,î pietonal Ia lucrarea
“Construire locuinţă cu apartamente, amenajare spaţii parcare,
sistematizare şî împrejmuire teren, organizare şantier, utilităţi
şi branşamente”.

Comisia de URBANISM, SERVICII PUBLICE, TURISM ~I EVENIMENTE în
sedinţa sa din data a analizat acest proiect de
hotărâre şi a avizat:

- Favorabil

- Nefavorabil

Pentru urm~toareIe:
MOTIVE:

PROPUNERI:

DATA~ PREŞED~ ~



JUDETUL: PRAHOVA ~
U.A,T.: SINAIA
STRADA: FURNICA
NUMAR POSTAL: 51
TARLA 31-DIN PARCELA CC175
SUPRAFATA TEREN: 328mp. conform Contractulul do vanzare-cumparare
nr.142 din 15.012008
PROPRIETAR: WISERNIG MARIA

Sinaia b-dul RepublicU, nr,18, jud. Prahova
Numar cadastral al corpului de proprietale: 21182
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CLASA DE IMPORTANTA III
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.~ NUME ~
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I SUPRAFATA TERASE SI BALCOANE~_
f~ýý’,~ CONSTRUCTIE PROPUSA
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1.200 Sc TOPOMONT CONSULT SRL ‘ SUPORTTOPOGRAFIC PENTRU OBTINEREA

— DATA 23 Ti2~ CUI: R016612596, 329/1500/2004, CERTIFICATULUI DE URBANISM
APRILIE 892.08 AUT. Sr. RO-B-J, nr.0917 dIn 28,07.2016
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