
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$UL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 08 decembrie 2021, orele 16,00 in qedin{a ordinard a Consiliului Local al Oraqului
Sinaia, convocatd de Primarul oragului Sinaia in baza dispozi{iei nr. 326102.12.2021, care s-a
desftqurat in sala de qedinle "Ferdinand" din cadrul Centrului Internafional de Conferinle Casino
Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oraqului Sinaia, face apelul nominal al
consilierilor. Rezult[ cd, la lucrlrile gedinfei sunt prezenti 17 consilieri din totalul de 17 consilieri
aleqi. Participd la qedinta, in format electronic, prin intermediul platformei Zoom, dl. cons. Cretu
Pompiliu pi dl. cons. Pavel Georgini.
PrezenJa consilierilor la gedin!6.s-a asigurat prin invitalie scris[ in care s-au nominalizat: data, ora qi
locul linerii gedinlei, precum gi ordinea de zi, anex6 la prezentul proces verbal. Convocarea, impreuni
cu documentele inscrise pe ordinea de zi av fost inaintate membrilor Consiliului local, in format
electronic.
La qedinfd participi: dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rddulescu,
secretarul general al oragului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect qef oraq Sinaia, dna. $u!u Lavra,
director Polilia Locali Sinaia, dna. Paula Vasile, qef serviciu Buget qi Resurse Umane, dl. Cristian
Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dna. Maria Floricic6, director general SC.
Transport Urban SRL, dl. Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice - IT qi
dna. Maria Popescu, inspector in cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ gi
Administralie Public6, care asigur[ secretariatul gedinfei.
Dl. primar Vlad Oprea deschide lucr[rile qedintei qi, intrucdt mandatul dnei consilier Aurora Arieqan
a incetat ca pregedinte de gedintd, ii invitd pe membrii Consiliului Local sd facd propuneri in acest
sens.

Dl. viceprimar Gheorghe Bidlran il propune ca pregedinte de qedint6 pe dl. cons. Remus David, iar
dl. cons. Marcoci Constantin il propune pe dl. cons. Iosifescu Nicolae.
Dl. primar supune la vot mai intti propunerea dlui viceprimar Gheorghe B[ddran care se adopta cu 10
voturi" pentru"," o ablinere" qi 5 voturi" impotriva". Nu voteaza dl. cons. Pavel Georgini intrucat nu s-
a conectat inca online.
Dl. cons. Remus David, preqedintele de qedinfl preia lucr6rile qedintei qi aratd cd, pe proiectul
ordinii de zi inrliale sunt insuise 27 puncte la care se mai adaugd 2 proiecte de hotirdri trecute pe
ordinea de zi suplimentar6.
Dl. primar solicita sd fie retras proiectul de hotdrdre de la nr. 22 pentru cd, evenimentul a avut loc
inainte de desfEqurarea gedinlei de consiliu qi nu mai are rost sd se discute intrucdt au fost prevdzufi
bani la buget.
Preqedintele de qedinfa supune spre aprobare ordinea de zi formatS din 26 puncte, plus dou6 puncte
pe ordinea de zi suplimentard.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae propune s[ se discute procesul verbal la urmdtoarea qedintd deoarece
acesta a fost comunicat astdzi qi nu a avut timp s6-l studieze.
Dl. cons. Vasile Gheorghe intreab6 care este urgenta proiectelor de hotdrdri inscrise pe ordinea de zi
suplimentarS, pe care nu a reuqit s-o citeasc6?
Dl. primar mentioneazd cd, sunt proiecte in interesul oraqului pe care le va explica cdnd vor fi
discutate.
Pregedintele de qedinfi supune la vot proiectul ordinii de zi aSacum este lamapa.



Se aprobl cu lL voturi "pentru" gi 5 "abfineri". (Se ablin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons.
Birau Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin gi dl. cons. Vasile
Gheorghe). Nu voteazd dl. cons. Pavel Georgini intrucdt datorit[ unor motive tehnice, nu poate intra
online.
Se trece la pct. 1 din ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al qedinfei Consiliului local din luna
noiembrie 2021.
Pregedintele de gedin{a supune aprob6rii procesul verbal al qedintei din luna noiembrie 2021 care se
aprobd cu 1 1 vottri "pentru" gi 5 voturi" impotriva".Yoteazd,impotriva dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl.
cons. Birdu Octavian, dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin qi dl. cons. Vasile
Gheorghe. Nu voteaz6 dl. cons. Pavel Georgini.
Urmeazil pct.2. - Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe
anul202l, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicitl ca in comisia economic6 sd se prezinte un raport scurt cu ce
utmeazd" sd se fac[.
Dl. cons. Milos Cilin intreabd dacd cei 46.000 lei din buget au fost cheltuiti pentru cele dou6
evenimente din 1 qi 5 decembrie2l2l?
DI. Primar arata cd,la evenimente a mai rimas in buget suma de 200.000 lei, acesta a fost gi motiwl
pentru care s-a scos pct.22 de pe ordineade zi.
Preqedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hotdrdre sus mentionat, care se adoptl in
unanimitate in forma prezentatdde iniliator.
Se trece la pct. 3. - Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei tehnico-economice faz6
Proiect tehnic pentru construirea instala{iei de transport pe cablu tip telescaun in Valea Dorului,
aprobarea devizului general qi a indicatorilor tehnico-economici, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul
oraqului Sinaia.
Dl. primar menlioneazi c6, s-a {inut licitatia, a cAgtigat o firm6 ca sd" realizeze instalalia de transport
pe cablu inclusiv proiectul; proiectul a fost fdcut, vrmeazd sd fie aprobatd documentatia, inilial alost
aprobat SF.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae arata cd,, impreunl cu colegii au un alt punct de vedere, investiliile care se
fac in domeniul schiabil ar trebui fEcute din capital privat, nu din capital public; capitalul public
trebuie folosit pentru investilii in orag, in principal pentru infrastructura.
Dl. Primar arata cd, cele afirmate de dl. Iosifescu, nu fac obiectul disculiei de astdzi, acum se aprob6
documentatia, nu sursele de finantare.
Dl. cons. Miloq CIlin intreabd dacd devizul de lucr6ri nu trebuie aprobat inainte de inceperea acestora
pentru c6, se pare cr au fost demarate lucrdrile de construire telescaun.
Dl. Primar menfioneazd c6, acum se face zidul de sprijin, sunt alte lucrari, dupd care urmeaz[ s6 se
construiascd instalalia pe cablu, exista un contract care este in derulare.
Pregedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotdrdre sus men{ionat carc se adopta cu 10 voturi
"pentru" qi 6 "ablineri'o (se ablin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Birau Octavian, dna. cons.
Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe gi dl. cons. Milos Cdlin.)
Nu voteazl dl, cons. Georgini Pavel intruc6t nu poate sd se conecteze online.
Dl. cons. Marcoci Constantin solicita sd se rezolve problema tehnica privind posibilitatea dlui. cons.
Pavel Georgini sa intre online la sedinfd.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreabl dac6 poate sd aibd un dialog cu primarul pentru cE se pare cd este
interzis.
Pregedintele de qedinfa considera ci mai intdi trebuie sa se termine gedinta, dupd care poate avea un
dialog cu dl. primar
Urmeazil pct. 4. - Proiect de hot6r6re privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faz6 Proiect
tehnic pentru construirea instalaliei de transport pe cablu tip teleschi, pe domeniul schiabil din
sta{iunea Sinaia - Teleschi Ldptici, iniJiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Pregedintele de gedin(a intreabd dacd sunt interventii pe marginea acestui proiect?
Dl. cons. Iosifescu Nicolae are acelaqi p.d.v. ca qi la proiectul anterior, darvrea sE discute o chestiune
cdt se poate de simplS ca sd qtie cum voteazd membrii Consiliului. ii intereseazd,dacd,investilia se
realizeazd, din surse oroorii sau se realiz.eaz.6 din canital nrivef si ncre ccfe inrenrio



Pregedintele de qedinfa menlioneazi c6, intenfia este de a se dezvolta oraqul. il intreabd pe dl.
Iosifescu Nicolae dacdwe o propunere concret6 legatdde acest proiect?
Dl. Primar r[spunde dlui cons. Iosifescu: banii pentru investi]ii provin din credite pe care SC.
Transport Urban SRL. le-a luat, nu s-au alocat bani de la buget, nu sunt bani publici.
Preqedintele de qedin(a supune la vot proiectul de hot6rdre sus menlionat care se adopta cu 10 voturi"
pentru" qi 6" ablineri" (se ablin: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Bir6u Octavian, dna. cons.
Poponete Valentina, dl. cons. Marcoci Constantin gi dl. cons. Vasile Gheorghe gi dl. cons. Milos
Cdlin.)
Intr[ in legiturd online gi dl. cons. Pavel Georgini.
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotdrdre privind inchirierea prin licitafie publicd a spaliilor comerciale
nr. 10- nou qi 11- nou, amplasate pe Aleea Carmen Sylva FN., iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul
oraqului Sinaia.
Intrucdt nu sunt interven{ii pe marginea acestui proiect, supus la vot proiectul de hotErdre se adopta in
unanimitate in forma prezentatd de iniliator cu o perioad6 de inchiriere de 1 an.
Urmeazl pct. 6 - Proiect de hotdr6re privind actualizuea numSrului locurilor de parcare cu platd, in
parcarca Telegondola Sinaia gi Drum Nou Cota 1400, administratd de c5tre SC Transport Urban Sinaia
SRL., iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Pregedintele de qedinla arata c[ este vorba despre extinderea parcdrii de la Telegondola.
Supune aproblrii proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adoptd in unanimitate in forma
prezentatd,.

Se trece la pct. 7 - Proiect de hotlrdre privind modificarea gi completarea anexei 4 (lista bunurilor de
retur), la contractul nr. 203212008 - delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu in oragul
Sinaia, cdtre SC. Transport Urban Sinaia SRL., iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Preqedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotdr6re sus menlionat care se adopta in
unanimitate (16 pentru). Nu voteazd" dl. cons. Georgini Pavel intruc6t s-a intrerupt din nou legatura gi
video gi audio.
Sunt prezenti la qedintl 16 consilieri.
Urmeazd pct. 8 - Proiect de hotdrdre privind asocierea oragului Sinaia prin Consiliul Local Sinaia qi
SC. Sport Horse Excellence SRL, in vederea rcalizdrii proiectului Patinoarul" Arctic Park Sinaia';,
initiat de Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
I)1. cons. Iosifescu Nicolae arata cd, asocierea este o asociere in participatiune care se face in fiecare
an, in mod normal ar trebui si se facd licitalie pentru cd aqa este corect.
Dl. Primar arata cd, nu a existat o alt[ solicitare. Acum 15 ani s-a scos la licita]ie qi nu a venit nimeni.
SC. Sport Horse Excellence SRL a fost singura firm6 cu care se face patinoarul an de an, in condiliile
in care se consuma multd energie gi nu este rentabil. Aratd, c6,Ia un moment dat a vrut sd cumpere
pentru ora$ un patinoar prin SC. Sinaia Forever SRL. qi sd-l amplasezei;n cartiere dar, s-a constatat cd
nu este rentabil.
Pregedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hot6r6re sus menfionat care se adopta cu 10 voturi"
pentru", 4 voturi" impotriva" (voteazdimpotriva: dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Bir6u Octavian,
dl. cons. Marcoci Constantin gi dl. cons. Vasile Gheorghe) gi 2" ablineri" (se abtin dl. cons. Milos
Calin gi dna. Poponete Valentina).
Se trece la pct. 9 - Proiect de hotirdre privind vdnzarca apartamentului nr. 2 - demisol, situat in
Sinaia, str. Cldbucet nr. 6, c6tre dna. Nica MarianaTatiana, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului
Sinaia.
Dl. cons. Gheorghe Bidlran aratacd,pretul din raportul de evaluare este de2602lei gi propune2700
lei fiind vorba despre o camer6 de 10 mp. intr-un subsol din str. cldbucet.
Pregedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotdr6re sus mentionat cu amendamentul propus de
dl. Gheorghe BIdEran ca pretul de vdr:zwe s5 fie de 2700\ei, care se adoptd in unanimitate.
Urmeazil pct. 10. - Proiect de hot5rdre privind schimbarea destinafiei locuinfei situata in Sinaia, str.
Walter Mdrdcineanu w.20, bl. A, et.1, ap. A.S.1.7. Din locuinfd, in locuinfa de serviciu qi repartizarca
acesteia cltre dl. dr. Ra{6 Andrei, ini}iat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. primar menfioneazd,cd este vorba despre noul medic pediatru care a venit la Spital gi cdruia
trebuie sd i se dea locuinta de serviciu.



Preqedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotdr6re sus mentionat caxe se adopt6 in
unanimitate.
Se trece la pct. 11. - Proiect de hotfuAre privind rcpwtizarea locuinfei sociale destinate chiriaqilor care
locuiesc/au locuit in imobile retrocedate foptilor proprietari, situat6 in Sinaia, A1. Kusadasi nr. 1, bl. E
4, et.l, ap. 5, cltre dna. Brezeanu Monica, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Intrucit nu sunt interven{ii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se adopt[ in unanimitate (16
voturi pentru)
Urmeazd pct. 12. - Proiect de hotdrdre privind darca in administrare a bunurilor cu destinalie club
sportiv, c[tre Clubul Sportiv Carpafi Sinaia, ini{iat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia,
Deoarece nu sunt observafii pe marginea acestui proiect, pregedintele de qedinta il supune aprob6rii;
se adoptd in unanimitate in forma prezentatd"de iniliator.
Se trece la pct. 13. - Proiect de hotdr6re privind procedura de emitere a Atestatului de administrator
condominii initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. primar precizeazd cd s-a schimbat legislalia in materie gi este necesar sI se aprobe din nou
procedura de emitere a atestatului de administrator.
Prepedintele de qedin{a supune aprob6rii proiectul de hotdrdre sus menJionat care se adoptd in
unanimitate in forma iniliatorului.
Urmeazil pct. 14. - Proiect de hot[r6re privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat, initiat de
Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Arieqan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.
Supus votului proiectul de hotir6re sus mentionat se adoptd in unanimitate.
In continuare' pre$edintele de gedinta supune aten{iei punctul 15 - Proiect de hotdrdre privind
concesionarea fErd licitalie publicI a terenului situat in Sinaia, str. Gheorghe Doja m.73,lot 24, in
suprafala de 235 mp. $i aleii de acces in suprafata de 103 mp., pentru extindere construclie, iniliat de
Remus David, Gheorghe Popa, Aurora Ariegan, Constantin Marcoci, Calin Milos, consilieri locali.
Dl. cons. Remus David arata cd, pretul concesiunii este de 40 euro/mp. qi propune 41 euro/mp.
Menfioneazd cd a fost intrebat de catre un coleg de la comisie de ce terenul este dat prin incredinfare
directd qi nu este prin licitalie; ii rispunde : pentru cE destinalia terenului este de extindere constructie
gi nu poate sE participe nimeni la licitalie decdt cel care are constructia, aga este legea.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera c5, suprafala de 338 mp. compusd din 103 mp. gi 235 mp., este
o suprafaJd pe caxe se poate construi o cas6.
Dl. cons. Remus David precizeazd, cd aceast6 suprafald nu este construibila pentru cd existl o alee de
acces.
Dl. primar aralq3i, pe plan se poate observa cd este singurul drum de acces, spre cas6, de 103 mp.,
iar 235 mp. este un teren liber. Calea de acces este doar pentru cel care are locuin![ acolo.
Preqedintele de pedin{a supune la vot proiectul de hotdr6re sus mentionat care se adopta cu 10 voturi"
pentru", 5" ablineri" (se abfin: dl. cons. Bir6u Constantin, dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons.
Vasile Gheorghe, dl. cons. Milos Calin gi dna. cons. Poponete Valentina) qi un vot" impotriva" (dl.
cons. Iosifescu Nicolae) cu amendamentul propus, respectiv prelul concesiunii de 41 mp., iar
concesionarea sd se fac6pentru 49 ani.
Dl. primar solicita o explicalie din partea dlui. cons. Marcoci Constantin gi a dlui. Milos Calin care
au semnat acest proiect in calitate de iniliatori qi au votat impotriva sau s-au abfinut. Este curios sE afle
opinia acestora.
Dl. cons. Marcoci Constantin arata cd, in gedinta de comisie, membrii acesteia nu stau sE studieze
toate dosarele, dacd era vorba de licitalie ar fi fost foarte simplu gi nimeni nu s-ar fi opus.
Dl. Primar considera c[ aceasta este o explica]ie de domeniul penibilului, rolul consilierilor in
comisie este si studieze mai ales cd sunt iniliatori, nu avizeaz6 proiectul, ciiliniliazd.
Dl. cons. Marcoci Constantin menlioneazd cE s-au scos la licitalie gi suprafete mici de teren, de 10 -
15 mp. pentru acces qi nu s-a dat direct.
Dl. primar afirma c5, dacd ar fi studiat legea, ar fi vdzut ca terenurile care se vdnd se pot vinde doar
prin licita{ie publicd, iar concesiunile pentru extinderi construc}ii se pot da frrd.licita}ie public6, dac6
cumperi gi un metru de teren este obligatorie licitalia, dacd. este concesiune se poate da|afi licitalie,
este un teren neconshuibil.



urmeazd pct' 16' - Proiect de hotdrdre privind dezmembrarea terenului in suprafaf a de 366mp. situatin intravilanul oragului sinaia, str. Aosta nr. 42B, cu numar cadastral zqggl,inscris in cartea funciaranr'24997 sinaia, in 2 loturi: lotul 1 in suprafal, al:oo *p.-qi lotul.2 * srprafu ade 66mp., inifiat de:Remus David' Gheorghe Popa, Aurora Aiiegan, constantin Marcoci, calin-Milos, consilieri locali.Dl' cons' Iosifescu Nicolae intreabr iniliatoriid. * t*uri. fEruta Jl;.;ir*.u terenului, care estemotivul' pentru ca nu rczultadin documentele studiate si in condiiiilil;;; exista un litigiu. De ce nupoate sd rdman[ terenul de 366 mp. a carei alipir. u rort up, obatade consiliul local ?Dna secretar general Beatrice rieart.r., ;;i;;;;roana respectiva nu mLi uecontract, in qedinlatrecutd s-a constatat rczilierca contractur a" .or..riir., i* at. .onr. n.-u, ouria precizeazd,c' suntdou6 numere cadastrale diferite 9i dezmembrarea ,, 4.. cu acordul consiliului local.Pregedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hot[r6re sus menfionat care se adopta cu 10 voturi,,pentru" gi 6" ablineri" (se ablin: dl. cons. girt" ioirt*tin, ar. .onr. 
-l*ir.rru 

Nicolae, dl. cons.Marcoci constantin, dl" cons. vasile Gheorghe,-JL'ronr. Milos c6lin gi dna. cons. poponeteValentina).

i';Hlffii1rTJJ?iffidl' 
Marcoci constantin dacd aici are ceva de comentat in condiliile in care l-a

DI' cons' Remus.David este surprins de atitudinea membrilor comisiei de urbanism gi ii propunedomnului primar gi consiliului sa revizuiur.a ,o*irltd;; specialitate pentru cd nu poate sd lucreze inacest mod' se iau deciziiin comisie qi se vine ir.;;iir., ult."uu, rera sase dea un argument real.DI' cons' Marcoci constantin torria.ru .a -"-uri-ilomisiei d; ;;rril trebuie s[ aib6 acces ladosare in sala de gedinle pentru a le studia .; .;i fii; I'o16 inainte de gedinla de comisie. A soricitatacest lucru cu ceva timp 
!ar.a intamninut,.n, Jin'ij.tli executivului.se trece la pct' 17' - Proiect Je iotarare privinJ .onrtutur.a pierderii valabilitalii concesiunii gidesfiinfarea deplln drept a contractului a.'.onr.ri;; *. fi740/25.04.201g, pentru care nu s_arespectat termenul de 24luni de zile 

.de 
ra oata otiin.ri] uutor izafieio. ,orrt*ire, pentru terminarea

tril*T;jlr"r,1#i*l,i'' 
Remus David, cil;[i.'P'"pq Aurora ari.iuru-Llnstantin Marcoci, carin

Prepedintele de gedinta supune la vot proiectul de hotdrdre sus menfionat care se aprobd cu 11 voturi"pentru" 9i 5" ab1intti" 1t. ablin: di. cons. Birdu octavian, dl. ;;. M;;Joci constantin, dl. cons.vasile Gheorghe, it. .onr. Mil"r-Aail qi dna. ,* p;p"nete valentina).urmeazi pct' 18' - Proiect at r'oiatate grivin-d "er;tq achiziJiondrii de servicii juridice deconsultan{6' de asistenta qi/sau reprezentare de catre oirirr Sinaia, p;il;; braqului sinaia, consiliullocal al oraqului sinaia, 
"pentru'p.omovarea unor acliuni, apdrdi i*r1"r de atac, in dosar nr.1900/310/2021avdnd ca obiect ptffie-contravenfionuia i,npot]iuu p.o..ruiri verbal de constatare gisancfionare a contraventiei, iniliat aJJr. vhd op;;; pri**rr oragurui sinaia.Intrucit nu sunt intervenlii-pe marginga ace-stuiproi.rt, ,rp* votului, se adopta cu l0 voturi,, pentru,,qi 6" ablineri" (se ablin: ai, .onJ girau ociaiil,;i.";"ns. Iosifescu Nicolae, dl. cons. Marcociconstantin' dl' cons' vasile Gheorgrrq ar. .orr. ruriio; a;T gi dna.cons_. poponete valentina).se trece Ia pct' 19' - Proiect aJ rrotarar..priuira-ffi arca achi)\ion#i a" servicii juridice deconsultan{6' de asistenta qi/sau reprezentar" d,J;il;br"Eil sinuiu, p#;;i;raqului sinaia, consiliullocal al oraqului sinaia,. p*t* p.*ovarea ,no, u.1i* i, apiraii-;-; de atac in dosar nr.324sel3/2021 avdnd y gbie.ct ryp;;gqt "".r;;;li, ,.rru**tu ninJsorietatea 66LUMBUSOPERATIONAL s.R.L., iniliat o. oi. vrua oprea, primarul oraqurui sinaia.

ffii,l'#i,:;ri:d:'r.*;,:H* la vot proieciur de hotarare ,u, *.r,1ionat care se aprobi in
urmeazd pct' 20' - Proiect de hotdrdre privind achizilionarea de servicii juridice exteme deconsultanfd' de asistelta qi de reprezentare a oragului Sinaia/consitiutui'rocal Sinaia/primdrieioraqului sinaia' in dosarul 

'*t' *. c13!i$ phng.r.u administrativd prealabil6 impotrivaAdministra{iei Nationale, Apele Romane ABA Buz'6u-iilomila, sirt..rf dl gospoo drie aApelorPrahova la situatia. litigioasa g*"ru,a a" emiterea 
-Autorizaliei 

de gospod6rire a apelor nr.90127'05'2027 cu'orivire"la 
"Li.?ti*ilptiu d. ,il;'a apei pescdrie, in favoarea beneficiaruluiHotel cota 1400 sRt., iniliat a. ai. vi"a oprea, primarur oragurui sinaia.



Dl. cons. Iosifescu Nicolae constata cd, in documente se face referire la o hotarare de consiliu
adoptatd acum 1 an sau 2 ani, ideea care se desprinde este cd, captarca de la Pesclrie a fost dat6 in
administrare la TUS, dar, qtie clar cd, aceasta a fost datd in administrare SC. Hidro Prahova SA.,
fiindc[ acolo este apd potabilS
DI. Primar menfioneazl c[ nu este adevdrat, sunt acte, captarea respectivi este in administrarea SC.
TUS SRL, iar SC. Hidro Prahova SA are captareamai jos.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae il contrazice pe dl. primar precizdnd c5, a fost datd in administrare SC.
Hidro Prahova in anul 2005, pentru care a semnat personal documentele.
DI. primar arata cd, aceasta captare de la Pescirie nu a fost luata de SC. Hidro Prahova, este o
scdpare, captarea s-a dat in administrarea SC. Transport Urban SRL pentru cd era liberd, inainte o
folosea Hotelul Cota 1400, iar captareaadministratd de SC. Hidro Prahova este cea de la Sf. Ana.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreabd dacd"apadin captare a fost sub contract cu cei de la Cota 1400.
Dl. primar ii r[spunde negativ. Problema nu este captareaci, important este litigiul cu Apele Romane
care nu permit s5 se intervind pentru exploatare gi in primut r6nd pentru modernizarea acesteia. Exist6
un proiect de modernizare a captdrii qi Apele Rom6ne nu vor si aprobe reabilitarea acesteia.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae considera c5 este o confuzie, mai ales dupl cele afirmate ca aceastd
captare nu a fost in administrarcanimdnui.
Preqedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hot6r6re sus menfionat care se aprob6 cu I I voturi"
pentru" qi 5" ablineri" (se ablin: dl. cons. Bir6u Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons.
Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons. Poponete Valentina).
Dl. Primar nu inlelege de ce s-a votat impotriva cdqtigdrii acestei captdri.
Se trece la pct. 21. - Proiect de hotirdre privind aprobarea achizitiondrii de servicii juridice de
consultanld qi asistentd pentru bund desft$urare a acestei activitd{i la nivelul Prim6riei oraqului Sinaia,
iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Preqedintele de gedin{a supune la vot proiectul de hotdrdre sus menfionat care se aproba cu 11 voturi
"pentru" qi 5" ablineri" (se ablin: dl. cons. Birdu Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons.
Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons. Poponete Valentina).
intrucflt pct,22. - Proiectul de hotdr6re prirind aprobarea bugltelor evenimentelor 1 Decembrie 2021
- Ziua Nafionali a Romdniei qi 5 Decembrie 2021- Aprinderea Iluminatului Festiv a fost scos de pe
ordinea de zi, se trece la pct. 23. - Proiect de hotdrdre privind aprobarea cuantumului burselor qcolare
pentru semestrul I al anului qcolar 2021-2022, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Dl. cons. Vasile Gheorghe considera cI suma de 100 lei pentru bursa de merit gi bursa de studiu, este
destul de micd.
Preqedintele de qedinfa intreabii dacl atunci cdnd afirma cd este prea pufin, are o justificare, gi daci
are o propunere clar6 la cuantum.
DI. cons. Vasile Ggheorghe propune sd se dubleze suma pentru burse; a$a cum s-au g6sit bani pentru
evenimente, trebuie sd se g6seascd surse financiare pi pentru burse.
Prepedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hotdr6re sus menfionat care se aprobd cu 11 voturi"
pentru" qi 5" ablineri" (se ablin: dl. cons. Birdu Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons.
Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons. Poponete Valentina).
Se trece la pct. 24'Proiect de hotdrdre privind modificarea qi completarea Hotdr6rii Consiliului Local
Sinaia nt. 5312020 referitoare la aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al
statului aflate in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia, inifiat de dl. Vlad Oprea,
primarul oraqului Sinaia.
Dl. primar arata cd, este vorba de clddirea de pe Cumpdtu, Vila nr.13, care poate fi luat6 cu titlu gratuit
de la Ministerul Culturii, terenul qi construcfiile.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreabd dacd vila trece in proprietate sau in administrare?
Dl. primar r6spunde: intai va fi declaratd bun public ca sd poatl fi dat6 direct in proprietatea publicd a
oraqului. Ea trece prin transfer din proprietatea Ministerului Culturii qi din administrar.u 1NCFC, in
domeniul public al oragului Sinaia, doar aqa se poate lua gratuit prin HotdrAre de Guvern.
Dl. cons. Marcoci Constantin intreabi ce se va face cu aceasti cladire pentru c[ trebuie s6 se
investeascd in ea gi ce destinatie i se stabileqte, sE nu se int6mple ca gi cu Vila darola.



Dl. Primar menJioneazd c5, spre deosebire de Vila Carola pe care oragul unna s-o cumpere cu bani
din buget, aceast6 clIdire se ia gratis, este vorba de vila unde a funcfionat fo$ul sediu al Centrului
European de Cultur6, este o vil6 solid6, nu este deterioratd, nu este ?n ruind gi mai sunt gi alte imobile
inzonapentru care se poarta discutii.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae solicita ldmuriri referitoare la acest proiect. inlelege c[ vila se declarl de
interes public dar, nu este in proprietatea oraqului.
Dl. primar explic6: in aceastd etapd, vila se declard de interes public pentru cE este o condilie ca
Ministerul Culturii s-o transfere oragului, sa fi menfinuti in domeniul public, nu in domeniul privat
pentru ca sd nu existe riscul ca oragul s-o treacl in domeniul privat qi apoi s-o vdnd6. Prin aceast[
hotdr6re, Consiliul local igi exprima intenfia s-o mentind,inzonapublicd.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intervine din nou afirm6nd c5, de fapt Consiliul local voteazd" acum
disponibilitatea, nu trecerea in proprietate a vilei care se va face ulterior printr-o Hotlrdre de Guvem.
Prepedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotlr6re sus menfionat care se aprobd cu 13 voturi"
pentru" qi 3" ablineri" (se ablin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons.
Poponete Valentina).
Dna secretar general subliniaz6 faptul cd,infiarcain proprietate se face prin HotSr6re de Guvern.
Dl. primar sesizeazd, cd grupul PSD a votat impotriva qi la acest proiect qi afirma cd, se vede cE sunt
in "coalifie cu PNL-u1"....
Urmeazil pct.25 - Proiect de hotdr6re privind declararea ca bun deuz qi de interes public a imobilului
compus din teren in suprafaldde 524 mp., impreun6 cu construclia denumitE " Vila 13 Cerbul", imobil
situat in oraqul Sinaia, str. Aluniq nr. 11, judeful Prahova, initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului
Sinaia.
Preqedintele de qedin{a supune la vot proiectul de hotdr6re sus men{ionat care se aprob6 cu 13 voturi"
pentru" qi 3" abtineri" (se abfin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons.
Poponete Valentina).
DI. cons. Vasile Gheorghe sesizeazd cI qi anul trecut s-a fbcut acelagi lucru, s-a fdcut proiectul,
personal nu a fost de acord, s-a revenit gi nu s-a intdmplat nimic.
Dna secretar general menlioneazi cE este vorba de hot[r6rile de anul trecut care au fost modificate
acum. Este modificat art. 1 in sensul c[ s-a renuntat la c6teva clldiri care erau pe terenul unei persoane
ftzice.
DI. primar atata cd, s-a revenit pentru cd acesta este punctul de vedere al Ministerului Culturii.
Se trece la pct. 26 - Proiect de hotIrdre privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului -
terenuri pddure, in suprafaf6 totald de 10000 mp, situate in intravilanul oragului Sinaia, str. Zamora
FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova qi imputernicirea domnului Gheorghe
Bdddran, viceprimarul oraqului Sinaia sd semneze contractul de vdnzare-cumpirare a imobilului
respectiv, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Pregedintele de qedinfa solicita sd se adauge o propunere, respectiv sd fie imputernicit gi dl. Voicu
Ilie.
I)1. cons. Iosifescu Nicolae men{ioneazil cil, evaluarea terenurilor pddure se face in conformitate cu
HG. Nr. 118/2005 de c6tre o comisie special stabilitd la nivel judefean, nu de cdtre un evaluator
independent a$a cum s-a int6mplat acum; din acest motiv considera cE cele spuse nu au temei legal.
Evaluarea trebuia f6cutd inainte de exercitarea dreptului de preemliune, conform aceleiagi Hotdrdri de
Guvern qi Cod Silvic art,45
Dl. primar mentioneazd c6 cele afirmate de dl. cons. Iosifescu nu au nicio legdtur6 cu subiectul, este
vorba de un teren privat care are destinatia de pldure, evaluarea nu era obligatorie, dar s-a fbcut ca s6
se compare cu preful cerut de banc6, Consiliul local qi-a exprimat preem]iunea la pretul cerut de banca,
iar acum s-a ftcut o evaluare ca sd se vadd prelul real. Comisia prevdzutd in HG. ll8 se referl la
terenurile care se iau din proprietatea statului qi in administrarea ROMSILVA.
Dl. cons. Marcoci Constantin intreab6 dacd s-a stabilit o destinatie pentru acest teren.
Dl. primar arata ci[, aqa cum a spus gi inainte c6nd s-a aprobat cumpIrarea, aceste terenuri sunt foarte
valoroase pentru oraq, sunt 10000 mp. in zona Zamora. Nu exista o destinalie p6nd in prezent, mai
intdi trebuie scos din fondul forestier dupd care se va stabili destina{ia in Consiliul local.



Pregedintele de qedin{a supune la vot proiectul de hot[rdre sus men]ionat care se aprob6 cu l4 voturi"
pontru" qi 2" abfineri" (se abtin: dl. cons. Bir[u Octavian gi dl. cons. Iosifescu Nicolae.)
DI. cons. Iosifescu Nicolae aftmacd,, alianlaPSD+ PNL functioneazdla maxim.
Urmeazil pct. 27 - Proiect de hotlrdre privind aprobarea documentatiei tehnico-economicd qi a
indicatorilor tehnico economici fuza PT pentru obiectivul de investitie "CENTRU
MULTIFLTNCTIONAL EDUCATIONAL.RECREATIONAL ZANO - EDUCATIE nL I.a ALA Z"-
iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Preqedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hotdr6re sus menJionat care se aproba cu 16 voturi"
pentru".
Se trece la ordinea de zi suplimentar5.
Pregedintele de gedinfa supune atenliei pct. 1. - Proiect de hotdr6re privind aprobarea achizitionlrii de
servicii juridice externe de consultanJ6, asistenta gi reprezentare a Oragului Sinaia/Consiliului Local
Sinaia, Prim6riei oragului Sinaia/SC. Transport Urban Sinaia in dosarul care are ca obiect pldngerea
Administrativd prealabild, formulatd de Popoiu Adrian gi SC. Hotel Cota 1400 SRL. cu piivire la
obiectivul Stalia de captare a apei" Pescd.rie", initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. primar arata cd este altd pldngere, nu are nicio leg6turi cu prima, este legatd de proprietarul
Hotelului Cota 1400 care cere in mod imperativ ca sd fie ldsat sd ia apadin captarea publici a oraqului
Sinaia.
DI. cons. Milos Cilin intreab6 de unde va lua apa acel om?
Dl. Primar men{ioneazd ci, nu are cum sE ia apa din captare pentru c6, aceasta este publici. Dupd ce
va fi modemizata, furnizorul de ap6 o s6-i furnizeze apa cum se di la toatd lumea din orag, pentru cd,
nu poate s5 ia singur apa ca p6nd acum. Nu a cunoscut faptul cE aceasta captare nu a fost predat6 SC.
Hidro Prahova. A constatat acest lucru atunci c6nd a fost pe teren gi a vdzut c[ cineva lui apa ftr[ sI
aibi aprobare qi fErd sd plSteascd un leu.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreab[ daci are contract cel care ia apadin captare?
Dl. primar precizeazd cd., are contract cu Apele Romane dar, nu are voie sd ia apd direct din captare
un privat, pentru cd nu este proprietarul acelei captdri care este in domeniul public al oragului. Mai
mult, dl. Popoiu a fdcut pldngere la polifie, dar care s-a clasat pentru cd nu avea dreptate.
Pregedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotdrdre sus menlionat care se aprob6 cu 11 voturi
"pentru" qi 5 "ablineri" (se abfin: dl. cons. Bir6u Octavian, dl. cons. Iosifescu Nicolae, dl. cons.
Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe gi dna. cons. Poponete Valentina).
Dl. primar intelege cd, alianla USR+ PSD este impotriva apdrdrii bunului public. Se adreseaza dlui
Iosifescu Nicolae care inregisteazd qedinta, cd, aliar4a USR+ PSD functioneazdperfect. Solicit6 sd se
menfioneze expres in procesul verbal ca astdzi, in aceastd gedin{I alian\aUSR+PSD a acfionat pentru a
susfine interesele Hotelului Cota 1400, interesele dlui Adrian Sdrbu qi interesele tuturoi celor care nu
au nimic cu Sinaia gi vor sd devalizeze acest orag; in momentul in care se doreqte sd se ia un imobil
pentru orag, si se cumpere un teren, aliataUSR+ PSD este impotriva.
Dl. cons. Vasile Gheorghe doreqte sd se consemneze in procesul verbal c5, s-a ablinut la acest proiect
de hotdrdre deoarece ordinea de zi suplimentafi. a fost comunicata tdrzil gi nu a avut timp sd siudieze
proiectul de hotdr6re respectiv.
Urmeazl pct. 2. - Proiect de hotlrdre privind acceptarca donaJiei cu titlu gratuit a SC. Imo lnveqt
Total SRL. Cdtre Oragul Sinaia, a terenurilor cu categoria de folosintd curfi construcJii in suprafala de
12 mp. Din imobil cu nr. Cadastral 25324 situat in Sinaia, Calea Brasovului nr, 52 qi in suprafal a de 19
mp. Din imobil cu nr. Cad.26157 situat in Bugteni, Bd. Independenfei nr.2B,cu destinalie amenajare
pasaj rutier, iniJiat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Dl. Primar in calitate de initiator arata cd, acest proiect de hotdrdre a venit pe ultima sut6 de metri si
de aceea a fost trecut pe ordinea de zi suplimentara. Este vorba de dou6 terenuri in suprafala de 15 qi
19 mp. situate la Vadul Cerbului peste care va trece pasajul de intrare in orag - sensul giratoriu ce
urmeazd sd se fac5. Pentru ca partenerii de la Compania Nafionald de Autostrdzi gi Drumuri s6 ducd la
bun sfhrqit proiectul care va incepe in primdvard gi va trece peste acest teren privat, a discutat cu
proprietarul care a fost de acord sI le doneze oraqului pentru frnalizareaacestui pioiect. Dacd nu ar fi
fost de acord s-ar fi procedat la expropriere prin Hotdrdre de Guvern qi ar fi durat foarte mult.
Proprietarul a fost de acord si a ftcut cererea cd le donea z.i ctt titl:r, orafnif



Pregedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hot[r6re sus men]ionat care se aprobd cu 13 voturi"
pentru" qi 3" abtineri" (se ablin: dl. cons. Marcoci Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons.
Poponete Valentina).

Preqedintele de qedin(a multumeqte celor prezen\i pentru participare gi declara inchise lucrdrile
gedinlei de astdzi,la ora 17,30.

PRE$EDINTE NERAL,

A nAnUIESCU

Red. Popescu Maria


