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PRIMĂRIAORASULUI S~NAIA

CONSILIUL LOCAL SINAIA 3UDETUL P~1OVA ROMANIA TURĂ

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._~~~ DATA ~ ~ 2021

f Cu privire la revocarea HCL nr. 149 / 08.09.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului
local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, sir.

1’ Zarnora FN, UP lx. UA29D. tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorilor

În temeiul art. 129 al(2) lit c) coroborat cu art. 139 al (3) lit g) şi art. 196 al (1) lit a) din Codul
Administrativ

HOTARASTE

Art. 1. — Aprobă revocarea HCL nr. 149 I 08.09.202 1 privind exercitarea dreptului de preemţiune at

Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului

Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, (JA.29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova..

Art.2. — Prevederile prezentei hotârâri vor fi duse Ia indeplinire de cätre Primarul orasului Sinaia prin
serviciile de specialitate.

Initiatori

Octavian Birau

Nicolae losifescu

ph. nr. 34



CONSILIUL LOCAL SINAIA
COMISIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, SERVICII PUBLICE,
EVENIMENTE

RAPORT DE AVIZARE

La prolectul de hotărâre privind
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COMISIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, SERVICII PUBLICE, EVENIMENTE
în sedinţa sa din data a analizat acest proiect
de hotărâre şi a avizat:

- Favorabil ~

- Nefavorabil

Pentru următoarele:
MOTIVE:

PROPUNERI:

DATA PR EP~ ~
I



Nr. inreg. 30994121.10.2021
~

RAPORT DE SPECIALITATE
al Serviciului de Urbanism ~i Cadastru

Privind HCL 149/08.09.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al
Consiliului Local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000

mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela
PD55,jud. Prahova

Prin în~tiinţarea nr. 222N /01.09.2021 a Biroului Executor Judecătoresc Niculae George din
Bucure~ti, înregistrată Ia Primăria Ora~ului Sinaia cu nr. 25687/03.09.2021, s-a solicitat exercitarea
dreptul de preemţiune pentru terenurile situate în intravilanul ora~ului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX,
UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, având categoria de folosinţă ,,pădure”, în suprafaţă totală
de 10000 mp, terenuri care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 1746 Cod Civil “Terenurile din fondul forest/er ajiate în
proprietate privată se pot vinde cu respectarea, în ordine, a dreptului de preempţiune al coproprietarei
sau vecinilor. “.

Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune este un termen limitativ impus de art. 45,
alin. (8) din Codul Silvic din 19 martie 2008 (Legea nr. 46/2008) astfel: “Titularii dreptului de
preempţiune trebuie să îşi nian~feste în scris intenţia de CUmpărare şi să comunice aCCeptarea ofertei
de vdnzare sau, după caz, să o înregistreze la sediul prinlăriei unde aceasta afost aJîşată, in termen de
30 de zile de la comunicarea ofertei de vônzare on, după caz, de la aj9şarea acesteia la sediul
pnimăniei.”

Introducerea pe ordinea de zi suplimentară a ~edinţei Consiliului Local Sinaia din data de
08.09.202 1, a proiectului de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului
Local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul
oraşului Sinaia, str. Zamora FN, s-a datorat necesităţii respectării termenului de 30 zile, care ar
Ii putut fi depă~it Ia următoarea ~edinţă a Consiliului Local Sinaia ~i s-ar Ii putut pierde
oportunitatea cumpărării acestor terenuri Ia preţul de 10 euro/mp.

Prin HCL 149/08.09.2021, Consiliul Local Sinaia doar a exercitat, în termenul legal,
dreptul de preemţiune asupra terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în
intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, având în vedere oportunitatea cumpărării acestor terenuri
la preţul de 10 euro/mp.

În conformitate cu Legea 273/2006, alocarea bugetară a fondurilor de cumpărare a
terenurilor respective trebuie să se facă până la data semnării contractului de cumpărare.

Menţionăm că preţul evaluat pentru terenurile pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, este de
38 EURO/mp (valoarea un conţine TVA), preţ stabilit conform Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator Imobiliar Autorizat ing. Mârza Neculai, înregistrat la Primaria ora~u1ui Sinaia cu nr.
29361/07.10.2021, deci este mult mai mare decât preţul din în~tiinţarea de exprimare a dreptului de
preemţiune.

Având în vedere legislaţia mai sus invocată, considerăm că întreaga procedură privind
exprimarea dreptului de preemţiune conform HCL 149/08.09.2021, a fost respectată ~i un se împune
revocarea HCL 149/08.09.2021.
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4 PRIMĂRIA ORASULUI
CONSILIULLOCALSINAIA JLDETUL PRAHOVA ROMANI GISTRATURĂ

~ I REFERAT DE APROBARE ~ DATA 18. OCT 20

u privire la proiectul de hotarare care propune revocarea HCL nr.149 / 08.09.2021 privind

/ exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în‘~ suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX,

UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

Proiectul care a stat la baza aprobării HCL nr. 149 / 08.09.2021, s-a aflat pe ordinea de
zi suplimentară a şedinţei extraordinare din data de 08.09.2021, fâră sâ fie adusă o explicaţie
pentru urgenţa acesteia. Explicaţia acestei urgenţe a fost dată prin referatul serviciului de
Urbanism şi Cadastru înregistrată sub nr. 29.168/06 oct. 2021 care a fâcut parte din mapa
şedinţei extraordinare din data de 13. Oct. 2021.

De asemenea nu a fost adusă niciun fel de motivaţie pentru această achiziţie, singura
explicaţie, datâ de preşedintele de şedinţă, a fost conform procesului verbal al şedinţei : “că

este o oportunitate pentru oraşul Sinaia, cumpărarea acestor terenuri “.

La adoptarea acestei hotârâri au fost încălcăte prevederile Legii finanţelor publice
locale nr. 273/2006 art. 14, art. 23, art. 44, art. 45, art. 46.

În conformitate cu Codul Silvic art.45 al (8), Consiliul Local al oraşului Sinaia prin
aprobarea HCL nr. 149 ~“ comunicat acceptarea ofertei” ceea ce înseamnă un angajament
de plată.

Potrivit legii 273/2006 art. 14 al(S): “ Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu
poate fi angajatä, ordonanţată si platitâ dacă flu este aprobată, potrivit legii, si dacâ nu are
prevederi bugetare si surse de finanţare “.

La momentul adoptării HCL nu exista sursă de finanţare pentru această cheltuialâ.
Ulterior, la şedinţa de îndatâ din data de 24 sep. 2021 a fost aprobată o rectificare bugetară
care prevedea la cap.71.01.03 “Achiziţie terefluri str. Zamora FN “ suma de 605.000 lei.

Potrivit Legii 273/2006 art. 23 al (1) “Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja
si de a utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinaţiilor aprobate,”. Cu
toate câ Ia acel moment nu existau credite bugetare cu destianaţia “ teren împădurit”,
ordonatorul principal de credite a propus, iar Consiliul Local Sinaia a aprobat, cheltuirea
sumei de 500.000 lei, conform propunerii fâcute de preşedintele de şedinţâ.

De asemenea au fost încalcate prevederile Metodologiei prevăzută al art. 45 a! (3) din
Codul silvic, şi aprobată prin HG nr. 118 / 20210, care prevede la art. 8 a! (4) că exercitarea
dreptului de preemţiune se face prin administrator iar la art. 9 a! (5) că “ preţul oferit
proprietarului vânzător este cel rezultat în urma evaluării, diminuat cu cheltuielile aferente
măsurătorilor topografice”.

Ţinem să mentionăm că nu a existat niciun fel de evaluare a terenurilor în cauză şi
nici măcar o informare minimalâ asupra preţurilor practicate pentru terenuri împădurite.
Din aceste motive este de neînţeles cum a putut Consiliul Local Sinaia să aprobe cumpărarea
unui teren la preţul dorit de vânzâtor.



Potrivit Legii 273/2006 art. 44 al (1)~ tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi, a caror finanţare se asigură integral sau in completare din
bugetele locale, precum si ale celor finanţate din împrumuturi interne si externe, contractate
direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre
autoritaţile deliberative “. Documentaţia acestel investiţii publice flu a fost nici mâcar
prezentată Consiliului Local Sinaia şi în mod evident nici aprobatâ conform prevederilor
legale.

Potrivit Legii 273/2006 art. 45 “Condiţii pentru includerea investitiilor în proiectul
bugetului al(1) Obiectivele de investiţii si celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se
cuprind in programele de investitii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil,
documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si
oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate
potrivit dispozitiilor legale”.

Nu există notâ de fundamentare sau studiu de oportunitate privitor la această
investiţie şi niciun fel de argumentaţie care să conducă la concluzia că oraşul Sinaia ar avea
nevoie de aceste terenuri împădurite.

Potrivit Legii 273/2006 art. 46 “Structura programelor de investitii publice locale

al (1) În programele de investiţii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe:
investitii in continuare, investitii noi si pozitia globala alte cheltuieli de investiţii, pe
categorii de investiţii.”

În programul de investiţii publice locale al oraşului Sinaia flu a existat şi flu există nici
actualmente achiziţia de terenuri împădurite, păduri sau once altă denumire asemănâtoare.

În consecinţă aprobarea cumpärănii terenurilor pădure conform HCL 149/202 1 este
profund illegalâ motiv pentru care singura soluţie este revocarea acesteia.

Iniţiatoni: Octavian Birău

Nicolae losifescu
ľ
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HOTĂRÂREANR149

CONSJLIUI~ LOC~f,SINAlA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliuluj local Sinaia asupra terenurjlor pădure
în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşuluj Sinaia, str. Zaniora FN, UP IX,

UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 25942 din 07.09.2021 întocmit de Viad Oprea, Primarul
oraşuluj Sinaja, prin care propune exercitarea dreptuluj de preemţiune al Consiljuluj Local Sinaia asupra
terenurilor pädure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşuluj Sinaja, str. Zamora FN,
UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova şi Raportul Servicjului Urbanism şi Cadastru nr.
25945 /07.09.2021•
Văzând în~tiinţarea nr. 222N /01.09.2021 a Biroului Executor Judecătoresc Niculac George din
Bucureştj, înregistrată la Primărja Oraşului Sinaia cu nr, 25687/03.09.2021, prin care solicită exercitarea
dreptul de preemţjune pentru terenurilor pădure în suprafaţă totală de 10000 mp, situate în intravilanul
oraşuluj Sinaja, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, terenuri care se
învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;
Văzând avizul comjsjej de special itate a Consiljuluj Local Sinaia;
In confon~jtate cu art. 1730 şi art. 1746 - Cod Civil cu modificările şi completărjle ulterioare;
Având în vedere prevederile art.45 din Codul Silvic cu modifîcărjle şi completările ulterioare;

În temejul art. 129, alin.(2), lit. b) ~i aim. (4) lit. ~ din QUO 57/20 19, coroborat cu art. 139 alin.(2) şi art.
196 alin.(1), lit, a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/20 19 privind Codul administratjv,

CONSII1IUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
IIOTĂRĂŞŢE:

Art.1. Consiljul Local Sinaia îşi exercită dreptul de preemţiune asupra următoareie terenuri situate în
intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, având
categoria de folosinţă ,,pădure”, în suprafaţă totală de 10000 mp, la preţul total de 500.000 lei, la care se
adaugă TVA:
1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str, Zamora EN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/2, lot 4, ~n sprafaţă de 1000 mp, având categoria de folosintă ,,pădure”, identjficat cu nr.
cad. 21366 (nr. cad. vechj 10627), înscris în CF nr. 21366 (nr. CF vechi 9509);
2. Imobilul teren intravilan situat îu Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora EN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/2, lot 5, în sprafaţă de 1000 mp, având categoria de folosi~t~ ,,pădure”, identi~cat cu nr.
cad. 21367 (nr. cad. vechj 10628), Înscris în CF nr. 21367 (nr. CF vechi 9510);
3. Imobjiul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/1, lot 1, în sprafată de 1000 mp, având categoria de fo1osinţ~ ,,pădure”, identi~cat cu nr.
cad. 20747 (nr, cad. vechj 10258), înscris în CF nr. 20747 (nr. CF vechi 9490);
4. Imobjlul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora EN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/1, lot 2, în sprafaţă de 1000 mp, având categoria de folosintă ,,pădure”, identificat cu nr.
cad. 20748 (nr, cad. vechi 10259), înscris în CF nr. 20748 (nr. CF vechi 9491);
5. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PDS5/2, lot 2, în sprafaţă de 1077 mp, având categoria de folosinţă ,,pădure”, identj~cat cu ~.

cad. 21364 (nr. cad, vechi 10625), înscrjs in CF nr. 21364 (nr. CF vechi 9507);
6. Imobjiul teren intravjlan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/2, lot 3, în sprafată de 1000 mp, având categoria de folosinţă ,,pădure”, identi~cat cu nr.
cad. 21365 (~. cad. vechi 10626), înscris în CF nr. 21365 (nr. CF vechi 9508);



7. Imobjiul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/1, lot 3, în sprafaţă de 1000 mp, având categorja de folosinţă ,,pădure”, identi~cat cu nr.
cad. 20749 (nr. cad. vechi 10260), înscris în CF nr. 20749 (nr. CF vechj 9492);
8. Imobjlul teren intravjlan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zaniora FN, UP IX, UA29D, tarla 42,
parcela PD55/1, lot 4, în sprafaţă de 2923 mp, având categoria de folosinţă ,,pădure”, identificat cu nr.
cad. 20750 (nr. cad. vechi 10261), înscris în CF nr. 20750 (nr. CF vechi 9493);

Art.2. — Prevederjle prezentej hotărâri vor ~ aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru ~i
Serviciul Buget din cadrul aparatuluj de specialitate al Primaruluj oraşului Sinaia.

‘~Sinaia, 08 septembrie 2021

PRE~ED7EE/~éINTĂ EATRICE..EUG~~~

I ex. Prefect
I ex. Primar
I ex. Serviciui Urbanism şi Cadastru
I ex. Servicjul Buget
I ex. First Bank SA
I ex. Se Va afisa pe site-ui propriu


