
Nr.38342/16.t2.202L

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul
public al statului, aflat in administrarea Institutului Na!ional pentru
cercetare si Formare CulturalS in domeniul public al UAT Sinaia si

declararea lui ca bun de uz
9i de interes public local

Av6nd in vedere:

- Referatul de aprobare nr.38344/76.12.202t al primarului
oragului Sinaia, prin care propune aprobarea propunerii de trecere a
imobilului situat in orasul Sinaia, strada Alunig, nr. 11, judelul prahova,
compus din teren in suprafald de 524 mp, impreun5 cu construclia
denumit5 xVila 13- cerbulx, din domeniur pubric al statului, aflat in
administrarea Institului National pentru cercetare 9i Formare culturalE
in domeniul public al UAT sinaia 9i declararea lui ca bun de uz si de
interes public local;
- Raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu si protectie
CivilS nr. 38360 / 16.t2.2OZt ;- Raportul de specialitate al
nr,38369/76.72.2027;
- Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;
- Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice;
- Avizul favorabil al Comisiei Economice;

Compartimentului Juridic

- Prevederile art.6 alin.3, art,30, al.1), lit.c) din Legea nr.24/2OOOprivind normele de tehnicE legislativE pentru elaborarea actelor
normative, republicatS, cu modificErile 9i complet5rile ulterioare;
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. . tn temeiul prevederilor art.129 al,1) 9i al,2) lit,c), art.286 al,1),
al.4), art.292, coroborat cu art.739, al.2) 9i art,196,'a1,1), lit.a) din
O. U,G, nr. 57 / 2079 privind Codul administrativ,

coNsrLIUL LOCAL AL ORA9ULUT SINAIA

HorAnAgrE:

!rt.1. AprobE propunerea de trecere a unui imobil situat in oragul
sinaia, strada Alunig, nr. 11 judelul prahova, compus din terenul ?n
suprafat5 de 524 mp, identificat cu nr, cadastral 23703, impreunE cu
construclia denumit5 xVila 13- Cerbulx, format5 din D+p+2E, cu o
suprafat5 construit5 la sol de 204 mp 9i suprafal5 construit5
desfSguratd de 701 mp, identificatd cu nr. cadastral 23703-c1, imobil
intabulat in Cartea Funciara nr. 23703 a localitatii Sinaia, din domeniul
public al statului, aflat in administrarea Institutului National pentru
Cercetare 9i Formare culturalS, in domeniul public al UAT Sinaia.
ART.2. Trecerea imobilului men[ionat la art.1 din prezenta hot5rSre se
va face prin HotdrSrea Guvernului Rom6niei.
ART.3. Predarea-preluarea acestui imobil se va face pe bazd de
protocol semnat de reprezentantii legali ai p5rlilor, in urma inventarierii
efectuate de c5tre o comisie constituit5 ?n acest scop.
Art.4. AprobE declararea ca bun de uz si de interes public local a
imobilului prev5zut la art.1 din prezenta hot516re.
Art.5. Bunul menlionat la art,1 din prezenta hot516re, dupd trecerea
din domeniul public al statului 9i administrarea Institutuiui National
pentru Cercetare gi Formare culturalb in domeniul public al oragului
Sinaia, prin Hot5rSre de Guvern, va face obiectul actualiz5rii
inventarului domeniului public al oragului Sinaia, conform procedurii
prevSzute in ouG nr.57/2079 privind codui Administrativ, cu
modificErile si complet5rile ulterioare si a Normelor Tehnice pentru
intocmirea inventarului bunurilor care alc5tuiesc domeniul public si
privat al comunelor, oragelor, al municipiilor 9i al judelelor, aprobate
prin H.G, nr.392/2020.
Art.6. AprobE realizarea unor investilii, respectiv, amenajarea unor
spalii pentru evenimente locale, vernisaje, cursuri, in termen de 3 ani



de la predarea-preluarea imobilului ce face obiectul prezentei hot5rari,
termen ce va putea fi prelungit in conformitate cu prevederile legale ?n
materie.
Art.7. in situafia in care nici dupi prelungirea termenului de finalizare a
investifiilor prev5zute la art.6 din prezenta hotd16re acestea nu sunt
realizate integral, bunul se va intoarce din domeniul public al oragului
sinaia, in domeniul public al statului, caz in care vor fi datorate de
cStre stat orasului Sinaia despEgubiri pentru obiectivul investi!ional
realizat parlial, potrivit dreptului comun in materie, desp5gubiri ce vor fi
stabilite printr-un raport de evaluare efectuat de un evaluator autorizat
in acest sens.
Art,pt La data adopt5rii prezentei hot5rari i9i inceteaz5 aplicabilitatea
Hot516rile Consiliului Local Sinaia nr.53/2020, nr.235/202t Si
nr.236/2021
Art.9. Prevederile prezentei hot5rdri vor fi duse la indeplinire de
compartimentul Patrimoniu 9i proteclie civil, Serviciul Buget si Resurse
Umane 9i serviciul Urbanism 9i Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului oragului Sinaia,
Art.1o. Prezenta hot5rare va fi comunicat5 prin intermediul
compartimentului Juridic, contencios Administrativ 9i Administratie
PublicS: Ministerului culturii gi cultelor, prefectului Judelului prahova,
Primarului oragului Sinaia, Compartimentului patrimoniu si protectie
civilS, Serviciului Buget 9i Resurse Umane 9i Serviciului Urbanism'si
Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului
Sina ia.
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL SINAIA
COM PARTIMENTUL ]URIDIC
NR. 38344/76.72.2027

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul
public al statului, aflat in administrarea Institutului Na!ional penLru
Cercetare 9i Formare CulturalS in domeniul public al UAT Sinaia 9l

declararea Iui ca bun de uz si de interes public local

Potrivit alin.(1) din art.292 "Trecerea unui bun din domeniul public
al statului in domeniul public al unei unitSli administrativ-teritoriale se
face la cererea consiliului local prin hotd16re a Guvernului, inillat5 de
autoritSlile care au in administrare bunul respectiv, dacE prin lege nu se
dispune altfel."

Cererea se aprob5 prin hot516re a Consiliului Local al oragului
Sinaia.

Imobilul care se solicitd este situat in oragul Sinaia, strada Alunig,
nr.ll judetul Prahova gi este compus din teren in suprafa!5 de524 mp,
identificat cu nr. cadastral 23703, impreunE cu construclia denumit5
xVila 13- Cerbulx, format5 din D+P+2E, cu o suprafa!5 construit5 la sol
de 204 mp si suprafa!5 construitd desfSguratb de 701 mp, identificatb
cu nr, cadaslral 23703-C1, imobil intabulat in Cartea Funciara nr.23703
a localitatii Sinaia. Acesta face parte din domeniul public al statului
Roman si se aflS in administrarea Institutului National pentru Cercetare
si Formare CulturalS (fost Centru European de CulturS).

Potrivit art.286, al,4) 9i art.292, al,6) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ, pentru aprobarea propunerii de trecere a unui bun
din domeniul public al statului in domeniul public al unei unit5li
administrativ teritoriale este necesarE declararea bunului in cauz5 ca
fiind bun de uz sau de interes public local, prin hot516re a Consiliului
Loca l.

Ca urmare a celor expuse mai sus, propun Consiliului Local Sinaia
aprobarea proiectului de hot5r5re cu privire la aprobarea propunerii de
trecere a unui imobil din domeniul public al statului, aflat in



administrarea Institutului Nafional pentru cercetare 9i Formare
culturalS in domeniul public al UAT Sinaia 9i declararea lui ca bun de uz
9i de interes public local
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA9UL SINAIA
COM PARTIMENTUL JURIDIC
NR. 38369/76.72.202t

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul
public al statului, aflat in administrarea Institutului Nafional pentru
Cercetare 9i Formare CulturalS in domeniul public al UAT Sinaia si

declararea lui ca bun de uz 9i de interes public local

Av6nd in vedere Proiectul de Hot516re nr.38342/t6.t2.202t
privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul
public al staLului, aflat in administrarea Institutului National pentru
cercetare 9i Formare CulturalS in domeniul public al UAT Sinaia si
declararea lui ca bun de uz 9i de interes public local;

Imobilul care se solicit5 este situat in oragul sinaia, strada Alunig,
nr. ll judetul Prahova 9i este compus din teren in suprafal5 de524 mp,
identificat cu nr, cadastral 23703, impreunE cu construcLia denumii5xVila 13- cerbulx, formatE din D+P+2E, cu o suprafat5 construit5 la sol
de 204 mp 9i suprafa!5 construit5 desfrsurat5 de 701 mp, identificat5
cu nr, cadastral23703-C1, imobil intabulat in cartea Funciara nr.23703
a localitatii Sinaia;

Avdnd in vedere Referatul de aprobare al primarului orasului
Sinaia nr.38344/76.72.2021 , privind aprobarea propunerii de trecere a
unui imobil din domeniul public al statului, aflat in administrarea
Institutului National pentru cercetare 9i Formare CulturalE in domeniul
public al UAT sinaia 9i declararea lui ca bun de uz 9i de interes public
loca I;

AvSnd in vedere Raportul de specialitate al compartimentului
Patrimoniu 9i Proteclie CivilS nr.38360/16.t2.202L;

Potrivit art.292, alin.(5) din OUG nr.57/2019 ',Trecerea unui bun
din domeniul public al statului in domeniul public al unei unit5ti
administrativ - teritoriale se face doar in situalia in care bunul se afl5



situat pe raza teritorialS a unit5tii administrativ-teritoriale care solicit5
trecerea, cu exceptia cazului in care prin lege nu se specific5 altfel.,'

Imobilul solicitat se aflS in oragul Sinaia, strada Alunig, nr.11
judetul Prahova,

Potrivit art,286 alin.1 din ouc nr.57/2019 privind codul
Administrativ "domeniul pubtic este alcdtuit din bunurile prevdzute la
art,236 alin,3 din constitutie, din cele stabilite in anexele nr.2-4 si din
orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau
de interes public, gi sunt dobdndite de stat sau de unitdtile administrativ
teritoriale, prin unul dintre modurile prevdzute de tege.", iar alin.4 al
aceluiagi articol stabilegte cd "domeniut public al coiunei, al orasului
sau al municipiului este alcdtuit din bunurile prevdzute in anexa nr.4,
precum gi din alte bunuri de uz sau de interes pubtic local, declarate ca
atare prin hotdr6re a consiliului Locat dacd nu sunt declarate prin tege
ca fiind bunuri de uz sau de interes public nalional ori judelean."

De asemenea, poLrivit art.2g2 al,6) din OUG nr.57/207g privind
codul Administrativ, care reglementeaz5 trecerea unui bun din domeniul
public al statului in domeniul public al unei unit5li administrativ
teritoriale:"bunul este declarat bun de interes public, judetean sau local
prin hotd16rea Consiliutui Judelean, respectiv a Consiliutui General al
Municipiului Bucuresti sau a consiliutui locat al comunei, al orasului sau
al municipiului, dupd caz."
Tot potrivit arl.292 din codul Administrativ, in situalia trecerii unui bun
din domeniul public al statului in domeniul public at unei unit5li
administrativ-teritoriale, condilionatS de realizarea unor investilii intr-
un anumit termen, hotdrSrea trebuie sE conlinE in mod obligatoriu
dispozitii privind intoarcerea bunului in domeniul public al statrllui, in
situatia in care obiectivul nu a fost realizat. tn aceast5 situatie,
autoritdtile administraliei publice locale au urmEtoarele obligalii: dicE
investitiile nu au fost realizate integral este necesarE intocmirea unui
proces-verbal de constatare a neindeplinirii investiliei, semnat de
ambele p5rti, care se aprobS prin hot5r6re a consiliului Local, aceasta
trebuind sE prevad5 ?n mod obligatoriu, regimul juridic al obiectivului
investitional nerealizat sau realizat parlial, precum gi eventualele
despSgubiri, potrivit dreptului comun in materil, cuatumul
desp5gubirilor va fi stabilit printr-un raport de evaluare efectuat de un
evaluator autorizat in acest sens,

Av6nd in vedere cele expuse mai sus supun aprobbrii consiliului
Local Sinaia prezentul proiect de hot516re privind aprobarea propunerii
de trecere a unui imobil din domeniul public al statului, aflat in



administrarea Institutului National pentru cercetare 9i Formare
culturalS in domeniul public al UAT Sinaia 9i declararea lui ca bun de uz
9i de interes public local,

CONSILI,ER JURIDIC,
IOANA NEDELCU
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU $I PROTECTIE CIVLA
NR.38360/16.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

^ Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din dorneniul public al statului,aflat in administrarea Instituturui Nalionar pentru cercetare qi Formare curtururain aon.,.n;rr
public al UAT Sinaia Ei declararea Iui ca bun de uz

qi de interes public local

Avdnd in vedere proiectur de Hotirare nr.3g342r16.12.2021 privind aprobarea propuneriide trecere a unui imobil din domeniul public al statului, aflat in administrarea InstitutuluiNafionat pentru cercetare qi Formare curturard in domeniuipubli. 
"l 

uAia];;iuli a"iiuru..uIui ca bun de uz pi de interes public local;
Avdnd in vedere Referatul de aprobare al primarului orasului Sinaianr.38344116.12.2021, privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobir din domeniul publical statului, aflat ?n administrarea rnstituiulJi Na{ional p.",., c.r..irr. ur'r".r1." irrlr;,, r,.'domeniul public al UAT Sinaia qi .ecra.area rui ca bun l. ,, gi o. interes'pubric rocallAri.292 din ordonanla de Urgenld nr.57r2or9 p.iriil 'coJur'" ai.inirtruti,

;:rj:f;:[:ilijii:H[,",'bun din domeni-ulpublic at ,tut,r,i in ao,.niuip,iii" ui ,""i',,i,at

. .Potrivit alin.(1) din art.292 "Trecerea unui bun din domeniul public al statului indomeniul public al unei unitati adrninistrativ-teritoriale se 1-u." lu..re..u 
"onriiiriri"io.ur 

p.inhotirare a.Guvernurui, iniliati de autoritdlire .ur. u, in udrinistrare bunul respectiv, dacb prinlege nu se dispune altlel. ,,

Cerer-ea se aprobd prin hotdrar.e a Consiliului local al oragului Sinaia.
. .. 411.292, alin.(5) prevede: "Tlecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniulpublic al unei unitdli administrativ - teritoriale r" 4". aou. i, situalia in care bunul se afla situatpe raza teritoriali a unititii adminisrrativ-teritoriare care soricitd trecerea, ;; ;;;il; Juirrri incare prin lege nu se specificA altfel.,,

Imobilul soricitat se afl-d in oraqul Si,aia, strada AIuniq, nr.l l judelur prahova, intabulatin cF 23703 Sinaia qi este format din.teren in *p.oruia'af 5r;d,-;..;;;r"ri'ji)u: qiconstructie denumitd *vira r3- Cerbul*, lbrmati din b+p+zs, cu o supiafala construitela sot de204 mp 9i suprarald construitd desfasuratf, de 70r mp, identificata .u nr. 
'.uauri.ui"ilii:_ct,

imobil intabulat in Caftea Funciara nr. 237 03 u to"atitaiii Slnaio.
Imobilul se afld in administrarea Instituturui Nalionar pentru cercetare gi FormareCultural6.(fostul Centr.u European de Culturd)

ln aceste imobil se vor arnenaja spatii pcntru evenimente rocare, vernisaje, cursuri.lnvestitia se varealiza in termen de 3 ani de Ia data predarii_preluarii irnobilului.



4t1.292, alin.2 din oUG nr.57l20 19 privind codul Administrativ prevede ci pentru
terece.ea bu,urilor din domeniul public al statului in domeniul public al unei uniteli
administrativ teritoriale este necesar ca in instrumentul de prezentare gi motivare al hotardr.ii s6
se regdseascd in mod obligatoriu, justificalea temeinicb a incetirii uzului sau interesului public
nalional.

- i,, primul rdnd bunul se afld situat pe raza teritorialS a oragului Sinaia, autoritatea public[
locald fiind la nivelul cel mai apropiat de ietdfean, I'a{d de situa{ia de a fi administrat de INCFC,
imobilul aflindu-se in stare de degradare, necesit6nd urgent investilii de reabilitare, fapt
recunoscut qi de cdtre INCFC.

P5strarea imobilului in administrarea INCFC genereaz[ in continuare costuri impoftante
pe care acesta nu qi le permite.

Starea lui actualS este una evident degraclati, iar potrivit informaliilor furnizate de
INCFC, in aceastd loca{ie nu s-au mai desrEgurit qi nici nu se deslhqoari in prezent activitati
corespunzitoare cu destinalia pe care o are! respectiv activitAti sociale, ori cultural educative.

- De asemenea, pentru a putea 1i utilizatd, construc{ia necesitd investilii considerabile pe
care Oragul Sinaia are capacitatea de a Ie realiza pentru a reda cetifenilor oraqului un obiectiv de
intes public local.

Totodatd, in instrumentul de prezentare si motivare al hotdrAii se regAse$te justificarea
temeinicd a uzului sau interesului public local.

Avdnd in vedere cele expuse ntai sus supun aproblrii Consiliului Local Sinaia prezentul
proiect de hotirile privind aprobarea propunerii de tlecere a unui imobil ain aomeniut'puUtic at
statului, aflat in administrarea Institutului Nalional pentru Cercetare qi Formare Culiurala in
domeniul public al UAT Sinaia gi declararea rui ca bun de uz qi de interes public rocar.

INSPECTOR,
COMP, PATRIMONIU

$I PROTECTIE CIV]LA
MARiLENA BOTEANU
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