
HOTARAREA NR.25O

Privind aprobarea propunerii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului,

aflat in administrarea Instiiutului Na{ional pentru Cercetare qi Formare Cuttural[ in domeniul

publicalUATSinaiaqideclararealuicabundeuzqideinterespubliclocal

Avind in vedere:
- Ref'eratul de aprobare nr.38344116 .12.2021 al Primarului oraqului Sinaia, prin care propune

aprobarea propunerii de trecere a imobilului compus din teren in suprafaj a de 524 mp, impleuna cu

cinst-c1ia denumit[ *Vila 13- Cerbul*, imobil iituat in oraqul Sinaia, strada Aluniq, nr.11 judelul

pral.rova dir.r domeninl public a1 statului, aflat in administrarea Institului Nalional petltrlt Cercetare qi

Formare culturall in don'reniul public al uAT Sinaia qi declararea lui ca bun de uz gi de interes public

local;
- noponrf de specialitate al Compafiimentului Patrimoniu gi Proteclie Civil[ nr.3 8360/ 16.12.2021,;

- Rapotul de specialitate al Comparlimentului Juridic ru'38369116'12 2021;

- Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;
- Avizul tavorabil al Comisiei Social Juridice;

- Avizul favorabil al Comisiei Economice;
- Preveclerile art.6 alin.(3), art.30, alin.(1), lit.c) din Legea r.24l2OO0 privind normele de tehnica

legislativl pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdlile 9i completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art.129 alin.(1) Ei alin.(2) lit.c), aft.286 alin.(1), alin.(4), art.292, coroborat cu

afi.139, at;.(2) qi ar1.196, alin.(1), iit.al din o.U.G.nr. 5712019 privind codul administrativ, cu

modifi carile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HOTARASTE:

Art.1. Aprobd propunerea de trecere a unui imobil situat in oraqul Sinaia, strada Aluniq, nr.11jude{ul

Prahova,.o.pu, ain terenul in suprafafd de 524 mp, identificat cu nr. cadastral 23703, impreund cu

construclia denurnita *Vila 13- c.ibut*, format[ din D+P+28, cu o suprafald construita la sol de 204

mp qi suprafald construitf, desfEEuratd de 701 mp, idcntificat[ cu nr. cadastral 23703-C1, imobil

iniabulat ln Cartea Funciara *. )slol a localitatii Sinaia, din domeniul public al statului, aflat in

adr.ninistratea Institutului Nalional pentlu Cercetale 9i Formare Culturald, in domeniul public al UAT

Sinaia.
Art.2. Trecerea imobilului menlionat la ar1.1 din ptezenta hotlrdre se va face prin Flotararea

Guvernului RomAniei.
Art.3. Predarea-preluarea acestui imobil se va face pe baz6 de protocol semnat de reprezentanlii legali

ai plr1ilor, in urma inventarierii efectuate de c6tre o comisie constituitd in acest scop.

.lrt.l. AproUa declararea ca bun de uz qi de interes public local a imobilului prevdzut la art'i din

prezenta hot[rAre.
irt.S. Bunul menlionat la art.1 din prezenta hotdrAre, dupA trecerea din domeniul public al statului Ei

administrarea Institutului Nalional pentru Cercetare ;i Formare Culturald in domeniul public al

oraqului Sinaia, prin Hotdrire de Guvirn, va face obiectul actualizdrii inventarului domeniului public

al oraqului Sinaia, conform proceclurii prevazute in oUG m.57l2Ol9 privind codul Administrativ, cu

modidcdrile ;;i completdrile ulterioare qi a Normelor Tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor

care alcatuie;c domcniul public gi piivat al comunelor, oraqelor, al municipiilor qi al judelelor,

aprobate prin H.G. r:r.39212020.



Art.6. Aprobd realizarea unor investifii, respectiv, amenajarea unor spalii pentru evenimente locale,

vernisaje, cursuri, in termen de 3 ani de la predarea-preluarea imobilului ce face obiectul prezentei

hotdr6ri, termen ce va putea fi prelungit in cotllormitate cu prevederile legale in materie.

Art.7, in situalia in caie nici dup[ prllungirea termenului de finalizare a investi]iilor prev[zute la afi.6

din prczenta hotdrdrc acestea nu sunt reilizate integral, bunul se va intoarce din domeniul public al

oraqulli Sinaia, in domeniul public al statului, caz in care vor fi datorate de c6tre stat oraqului Sinaia

despdgubiri pentru obiectivul investilional realizat parfial, potrivit dreptului comun in materie,

despagubiri oi vor fi stabilite printr-un raport de evaluare efectuat de un evaluator autorizat in acest

SENS.

Art.8. La data adoptdrii prezentei hot[rAri iEi inceteazd aplicabilitatea HotdrArile Consiliului Local

S inaia nr. 5 3/202 0, nr.23 5 I 2021 qi nt.23 6 I 202 l .

Art,9. pr.evederile prezentei hotdrari vor fi duse la indeplinire de Compartimentul Patrimoniu qi

Proteclie Civil, Seliciul Buget qi Resurse Umane qi Serviciul Urbanism qi Cadastru din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului oraqului Sinaia.

Art.10. prezenta hotdrdre va fi comunicatd prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios

Administrativ Ei Administralie PublicS: Ministerului Culturii Ei Cu1telor, Prefectului Jude{ului
prahova, primaiului Oraqului Sinaia, Comparlimentului Patrimoniu qi Proteclie Civild, Serviciului

Buget qi Resurse Umane gi Serviciului Urbanism gi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului oraqului Sinaia.

Sinaia, 22 decembrie 2021
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