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PROCES-VERBAL

incheiat astdzi22 decembrie 2021, orele 16,00 in qedinla ordinard a Consiliului Local al Oragului
Sinaia, convocatd de Primarul oraqului Sinaia in baza dispoziliei nr. 353116.12.202I, care s-a
desfiqurat in sala de qedinte Ferdinand din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia

Dna. Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oraqului Sinaia, face apelul nominal al
consilierilor. Rezult6 cd,la lucrdrile gedin{ei sunt prezen{i 16 consilieri din totalui de 17 consilieri
aleqi. Lipseqte motivat dl. cons. Pavel Georgini. Participa la sedinta in format electronic, prin
intermediul platformei Zoom, dl. cons. Cretu Pompiliu, dl. cons. Milos Calin si dl. viceprimar
Gheorghe B6ddran, iar 13 consilieri sunt prezenti frzic.
Prezer\a consilierilor la qedintd s-a asigurat prin invitalie scrisl in care s-au nominalizat: data, ora qi
locul linerii qedinlei, precum qi ordinea de zi, anexd la prezentul proces verbal. Convocarea, impreun6
cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local, in format
electronic.
La qedintd particip6: dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Radulescu,
secretarul general al oragului Sinaia, dna. Gherasim Mihaiela, arhitect qef oraq Sinaial dna.$ufu Laura,
director Polifia Locald, Sinaia, dna. Paula Vasile, qef serviciu Buget si Resurse Umane, dna. Cocufa
Chiril6, qef Birou Impozite si Taxe locale, dna. Oana Preda, prer.dirrt. Clubul Sportiv CaryafiSinaia,
dl. Cristian Negulescu, administrator SC. Sinaia Forever SRL, dna. Maria Floricia, direcior general
SC. Transport Urban SRL, dl. Daniel Dumitrache, inspector in cadrul Serviciului Politici publice - ITqi dna. Maria Popescu, inspector in cadrul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ qi
Administratie Publicd, care asigurd secretariatul qedintei.
Participa la sedinta din partea cetatenilor, un numar de 5 persoane.
Dl. primar Vlad Oprea deschide lucrarile sedintei qi o invita pe dna. Aurora Arieqan, s[ conduci
lucrdrile acesteia, in calitate de preqedinte de qedinfd.
Preqedintele de qedinfl preia lucr[rile qedin]ei qi aratd c6, pe proiectul ordinii de zi iniliale sunt
inscrise 14 proiecte l3 ?*. se mai adaugd4 proiecte de hotdrdri trecute pe ordinea de zi suplimentard.
La propunerea dlui. Primar, preqedintele de qedin{6 solicitd sa se retraga de pe ordinea de zi proiectul
de hotdrdre de la nr. 14 privind indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul HCL
nr.222108.122021in sensul modificdrii nr. de apartament din ASl.7 in ANI .7,intrucdtdi. doctor Ratd
Andrei a renun{at la spatiul rcpartizat.
supune la vot ordinea de zi iniliala si ordinea de zi suplimentara.
Dl. cons. BirIu Octavian intervine precizdndca nu a primit ordinea de zi suplimentara,iar dl. cons.
Iosifescu Nicolae intreabl daca existd un sigur punct pe ordinea de zi suplimentara.
Pentru lamuriri, dl.primar prezintapunctele inscrise pe ordinea de zi suptimentard, respectiv:
1. Aprobarea calendarului de programelactivitaf culturale proprii Centrului Culturai Carmen Sylva qi
a bugetelor aferente organizdrii acestora pentru lunile ianuirie si februarie 2022.
2'Proiect de hotdrdre pentru externalizarea unor dosare, este vorba despre dosarul nr.32135131202I -suspendare executare act, reclamanta fiind SC. Columbus operatonal SRL.
3. Un proiect de punere la dispozifia o'Proiectului regional de dezvoltare ainfrastructurii de ap6 qi ap6
uzatd, din judelul Prahova, in perioada 2014-2020', a unor terenuri din Sinaia, 

' 
pentru

construclia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investifii in infrastructura de ap6, respectiv
reabilitare captdri si reabititare conducte cu fonduri europene, cerut expres de SC. Hidro prahova SA
si pct. 4 - rectificarea bugetului cu bani veniti astazi de la Guvern.
Preqedintele de qedin(5, suprme votului ordinea de zi iniliala si ordine a de zi suplimentard care se
aprobd cu 14 voturi "pentru" si 2 "abgineri" (se abtin: dl. cons. Biriu Octavian si dl. cons. Iosifescu
Nicolae) cu amendamentul propus de a se retrage pct.14.



Se trece la pct. I - Proiect de hotirdre privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2022,
iniJiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dna Aurora Arieqan ii di cuvdntul dlui primar ca s6 suslind acest proiect.
Dl. primar arata cd, taxele pi impozitele sunt aceleagi ca pi cele de anul trecut, nu s-a f[cut nicio
modificare, propune sd se scoatd art. 5 care este ambiguu qi neclar, afrmacd acest lucru s-a discutat gi
in comisia economicd.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae, la art.2, propune ca in Sinaia sd existe 2 zone: A gi B aga cum a mai fost;
motivul este bine cunoscut, valoarea impozitelor gi taxelor in mod normal trebuie s[ urmfueasc6
valoarea proprietitilor, si se cunoaqte faptul c6, in centru este mai scump decdt la margini, nu este o
noutate.
Dl. primar menfioneazd cil, zonarea a fost facut6 acum 15 ani; de 12 ani zonarcas-a schimbat, din
momentul in care s-au reabilitat strdzile, s-au inlocuit sistemele de iluminat, dpd, canalizarc qi toate
cartierele beneficiaz[ de aceleagi utilit6ti ca qi cei din centru. iqi menline propunerea f6cut6 in
proiectul de hotlrdre pentru o singur[ zon6.
Dl. cons. Marcoci Constantin se referd la afi.6 - delegarea acorddrii facilitalilor fiscale pentru
persoanele frzice de la Consiliul local c6tre primar. intreab6 de ce trebuie sE fac6 piimarul acest lucru,
probabil cE existd o motivafie pentru delegarea acestor atributii.
DI. primar ii rispunde: pentru eficientizarea qi operativitatea procedurilor; ele intr6 in comisia de
specialitate, respectiv comisia economicd care-gi dd, avizul; sunt cazuri sociaie gi au fost 2 - 3 can*;r
pe an.

Dl. cons. Vasile Gheorghe menlioneazd c6, in conformitate cu Codul fiscal art. 487 facilit6lile fiscale
pot fi acorda numai de cdtre autorit5lile deliberative nu de cele executive. primarul propune gi
Consiliul local aproba.
Dl. primar wata cd, tocmai de aceasta se deleagi executivului pentru a fi operativi, solicit6rile
cazurilor sociale intra in comisia de specialitate dup[ care sunt aprobate de primar.
Preqedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hot6r6re.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intervine precizilnd c[ nu s-a supus spre aprobare propunerea pe care a
fdcut-o.
Dna. preqedinte de qedin{a menlioneazd cd,, mai intdi supune la vot proiectul de hot5rdre, dup[ care,
se supune la vot propunerea dumnealui.
In urma votului, proiectul de hotdrdre privind impozitele gi taxele locale se adopta cu 10 voturi,,
pentru", 5" ablineri" (se ablin: dl. cons. Bir6u Octavian, dl. Cons. Iosifescu Nicolaejdl. cons. Marcoci
Constantin, dl. cons. Vasile Gheorghe qi dna. cons. Poponete Valentina) gi un vot" impotriva,, (voteazd
impotriva dl. cons. Miloq CAtn.)
Urmeazl pct.2 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentaliei de delegare a activitllii de
administrare a depozitelor de deqeuri qi/sau a instalafiilor de eliminare a deqeuri-lor municipale qi a
degeurilor similare qi acordarea unui mandat special domnului viceprimar Gheorghe b6d6.un,
reprezentantul Oraqului Sinaia in Adunarea Generald a Asociafiei de Dezvoltare IntJrcomunitaril,
Parteneriatul pentru Managementul Deqeurilor Prahova", ini[iat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului
Sinaia.
intrucdt nu sunt intervenfii, supus la vot proiectul de hot5rdre sus menfionat se adopt6 in unanimitate
in forma propusd de ini(iator.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotdrdre privind darea in administrare/folosin{6 de echipamente
medicale qi de protecfie, cdtre Spitalul ordqenesc Sinaia, iniJiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului
Sinaia.
Dna. secretar general intervine precizdnd c5, la acest proiect trebuie s6 se introduc d afi.2 - Se aprobd
modelul de contract de dare in administrare/folosinla de echipamente medicale qi de proftclie,
prevdzut in anexd la prezenta hot6r6re.
Preqedintele de qedinfa supune la vot proiectul de hotErdre sus menlionat care se adoptd in
unanimitate cu amendamentul propus de a se introduce art. 2, respectiv aprobarea modelului de
contract.
Urmeazil pct. 4 - Proiect de hotdr6re privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.
2038312010 incheiat intre Oraqul Sinaia qi SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului
comunitar de utilitate publicd de administrare adomeniului public gi privat uI orugrlui Sinaia, cu



Rdspdnditorul de material antiderapant Epoke Sirius AST SH 3810, 3 MC, cu numdr de identificare:
38100686 9i an de fabricafie 2021, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarui oraqului Sinaia.
Supus la vot, proiectul de hotirdre se adoptI in unanimitate in forma ptez'sntatd,
Se trece la pct. 5 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea Listei evenimentelor oraqului Sinaia gi a
bugetelor aferente organizdrii acestora pentru anul2022, iniliat de dl. Vlad oprea, piimarul oraqului
Sinaia.
Dna. preqedinte de qedinfa propune ca in lista de evenimente si rdm6na doar luna, nu qi data
desfdgur6rii evenimentel or.
DI. cons. Iosifescu Nicolae sesizeazd, cd, la aceste evenimente sunt trecute bugetele f5rd sd fie
fundamentate. Consideru cd m6car la evenimentele mari, cum este Festivalul Foriver, sd fi existat
aceastd not[ de fundamentare.
Dl. primar arata cd, aceste bugete sunt bugete estimative, fbcute in func{ie de cheltuielile aferente
evenimentelor din anii precedenli. Aceste bugete vor fi fundamentate atunci c6nd se aprobd bugetul
local.
DI. cons. Remus David atata cd, bugetul Festivalului Forever este influenlat de sponsorizdriqi nu se
poate gti cu exactitate acum.
Dna. preqedinte de qedinfa supune aprob6rii proiectul de hotEr6re sus mentionat care se adoptd in
unanimitate cu precizarea dlui cons. Iosifescu Nicolae ca bugetele evenimentelor vor fi fundamentate
odatd cu aprobarea bugetului local.
Utmeazil pct. 6 - Proiect de hotlrdre privind aprobarea calendarului de competifii gi activitdfi de
preg6tire pe secfii organizate de Clubul Sportiv Cwpali Sinaia, pentru lunile ianuarie qiiebruaie 2022
inifiat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Intrucdt nu sunt intervenJii pe marginea acestui proiect, supus votului se adopt[ in unanimitate in
forma prezerrtatd de iniliator.
Se trece la pct. 7 - Proiect de hotdrdre privind aprobarea de trecere a unui imobil din domeniul public
al statului aflat in administrarea INCFC, in domeniul public al UAT Sinaia gi declararea lui cd bun dey gi de interes public local, iniliat de dl. Vlad Oprea, frimarul oragului Sinaia.
Dl. primar atata cd, cei de la Ministerul Culturii au solicitat un alt proiect de hot6r6re referitor la
aceastd situatie.
Dna secretar general menlioneazl cd cele dou[ hotlrdri referito are la imobilul din Cump6tu au fost
comasate.
Dl. cons. Marcoci Constantin sesizeazdcd nu s-a stabilit inc[ destina]ia acestor imobile.
Dna. secretar general menfioneazd" cd,, in nota de fundamentare scrie iestinatia.
DI. primar aratac6, in mare, imobilul va avea destinatie de activitate public6.
Dna Aurora Arieqan supune aprobdrii proiectul de hotarare sus menlionat care se adoptd in
unanimitate in forma prezentatl de iniliator.
Se trece Ia pct. 8 - Prgi_e9t de hotdrdre privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat al oraqului
Sinaia, ini{iat de: David Remus, Aurora Arieqan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci qi C6lin Miloq,
consilieri locali.
supus la vot, proiectul de hotirAre sus mentionat se adopt6 in unanimitate.
Urmeazd pct. 9 - Proiect de hotdrAre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemfiune al
Consiliului local Sinaia, asupra terenului_ in suprafala de 1003 mp. situat in intraviianul oragului
Sinaia, str. Furnica nr.20, Lot.2, nr. cad. 24grg, CF. z4g29, iniliat de dl. Vlad oprea, primarul
oraqului Sinaia.
Dl. primar propune neexercitarea dreptului de preemtiune, fiind vorba de terenul din jurul casei.
Dna. preqedinte de gedin(a supune la vot proiectul de hotdrdre sus mentionat care se adopt6 in
unanimitate cu amendamentul propus de neexercitarc a dreptului ae preemfiune a Consiliului local
Sinaia supra terenului in suprafafa de 1003 mp.
Se trece la pct. 10 - Proiect de hotlrdre prlvind vdnzareaprin licitalie public6 a terenului in suprafala
de 149 mp. situat in Sinaia, Aleea Sion nr. 8, lot.l, ini{iat di: David R.*u., Aurora Arieqan, Gheorghe
Popa, Constantin Marcoci qi C6lin Miloq, consilieri locali.
DI' cons. Remus David, in calitate de pregedinte al comisiei de urbanism, arata cd, terenul a fost
evaluat la 50 euo/mp. Propune ca prelul de pornire a licitaliei privind venzaieaterenului sE fie de 55
euro/mp. plus TVA.



Dna. Aurora,Arieqan, pregedinte de qedin(a supune la vot proiectul de hot6r6re sus menlionat care
se adoptd in unanimitate cu amendamentul propus de dl. Remus David.
Urmeazl pct. 11 - Proiect de hottrrdre priv_ind vdnzarcaprin licitafie publicd a terenului in suprafaf[ dell39 mp. Situat in Sinaia, str. Tisei w.7 - 9 nr. cadastru22339,ini1iat de: David Remus, Aurora
Arieqan, Gheorghe Popa, Constantin Marcoci qi CIlin Miloq, consilieri lbcali.
Dl. cons. Remus David arata cd,, terenul a fost evaluat la 70 euro/mp. gi a mai fost pldtit odat[.
Propune ca pretul de pornire a 1icitaliei s6 fie de 7l euro/mp.

lupus la vot, proiectul de hotirdre sus menJionat se adopta in unanimitate cu amendamentul propus
de dl. Remus David.
Se trece Ia pct. 12 - Proiect de hotdrdre privind modificarea organigramei SC. Transport Urban SRL.
Sinaia, iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
DI. cons. Marcoci Constantin intreabd de ce trebuie mdrita organigrama SC. Transport Urban SRL.
DI. primar atata cd, s-a mErit structura societdlii, s-a extins casieria, se construiesc instalalii noi de
transport pe cablu pentru care este nevoie de personal.
Preqedintele de gedinfa supune la vot proiectul de hotdrdre sus menlionat care se adopt6 in
unanimitate in forma prezerrtatlde iniliator.
Urmeazil pct. 13. - Proiect de hot6r6re privind modificarea organigramei SC. Sinaia Forever Sinaia
SRL., initat de dl. Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. cons. Marcoci constantin intreabd de ce se modifica din nou organigrama societdfii Sinaia
Forever in condifiile in care a fost aprobatd,de cur6nd?
Dl. primar mentioneazd, cd, pdn6 acum nu exista un coordonator
oragului unde intrd gi salubritatea. in plus, ca noutate, acum intr6 in
care au fost date in administrare Societdfii Sinaia Forever.

la Direcfia pentru administrarea
organigram6 qi toaletele publice

Dna. Aurora Arieqan, pregedintele de gedinfa supune aprobdrii proiectul de hotdr6re sus men{ionat
care seadopta in unanimitate in forma prezentatd,de ini{iator.
Intrucfft pct. 14 - Proiect de hot6rdre privind indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul HCL
nr.222108.122021 in sensul modificdrii nr. de apartament din ASl.7 in AN1.7 a fost ietras de pe
ordinea de zi, se trece la ordinea de zi suplimentari.
Pregedintele de gedinfa supune atentiei pct. 1 inscris pe ordinea de zi suplimentar6, respectiv proiect
de hotdrAre privind aprobarea calendarului de programelactivitdtri culturaie proprii Centrului Cultural
Carmen Sylva qi a bugetelor aferente organizdrii acestora pentru lunile ianuarie gi februarie 2022
initiat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Intrucflt nu sunt intervenlii pe marginea acestui proiect, supus la vot se adopt6 in unanimitate.
Urmeazil pct. 2 - Proiect de hotdr6re privind aprobarea achizi\iondrii de servicii juridice de
consultanfd, de asistenta qi/sau de reprezentare de cltre Oragul Sinaia, Prim6ria orug,iui Sinaia,
Consiliul local al oraqului Sinaia, pentru promovarea unor acliuni, aplrdri sau cai de atac indosar nr.
321351312021 - suspendare executare act, reclamanta fiind SC. Columbus Operalional SRL., iniliat de
dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Dl. Primar atata cI, SC.Columbus Operational SRL a dat in judecat6 oragul Sinaia qi a solicitat
anularea in parte a HCL. privind stabilirea impozitelor gi taxelorlocale pe anul 2020 Si a deciziei de
impunere pentru taxa special5 care se incaseazd celor care vdnd m6ncarea-in ambalaje.
DI. cons. rosifescu Nicolae intreabr despre ce tax6 este vorba.
Dl' primar menlioneazd cd, este vorba despre o taxd perceputa de la cei care produc m6ncare qi apoi
v6nd produse ambalate. Ideea este c6, prin taxa stabiliti, opeiatorii economici trebuie descurajali.
Dna' Aurora Arieqan, preqedinte de qedinfa supune aprobdrii proiectul de hot6r6re sus menlionat
care se adopt[ in unanimitate.
Se trece la pct. 2 - Proiect de hotdrdre privind punerea la dispozilia "proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii.de ap5 $i ap? uzatd din judelul Prahova, in perioada 20ru12020,,, a
terenurilor pentru construcfia/extindere/reabilitarea obiectivelor de investilii in infrastructur a de apd,
respectiv reabilitarea captdrii Valea Dorului, reabilitarea conductei de aducfiune qi transpo rt apdbrutd,
captare Valea Dorului, reabilitarea Stafiei de Tratare Apd Potabild Valea Ilorului, reabilitarea Staliei
de Tratare Apd Potabil6 opler, reabilitarea Rezervoarelor de inmagazinare a apei Cumpdtu, Furnic6,
Mdndstire, Spital, extindere si reabilitare retea de disfrihufie np ,^"^-imaii., 1,1 1,^ ^: :--.^^+:a:: 
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infrastructura de apd" uzatd,, respectiv extinderea refelei de canalizare pe aproximativ 2.2 krn Si
reabilitare pe 1.3 km., iniliat de dl. vlad oprea, primarul oragului sinaia.
Dl. primar menlioneazd cd este un proiect pe care l-a promovat cei de la Hidro Prahova. Sunt cdteva
strlzi din ora$ care sunt puse la dispozilie pentru construclia/reabilitarea obiectivelor de invest(ii in
infrastructurade apd.
Dl. cons. Iosifescu Nicolae intreab6 ce strizi intra in acest proiect.
Dl. primar mentioneazl cd strdzile sunt cuprinse in tabelul anexat, este vorba de str6zile din cartierul
Cumpdtu, Calea Brasowlui, Calea Prahovei, etc.; lista cu strdzile este invechitd deoarece unele strdzi
au fost reabilitate.
Supus la vot, proiectul de hotirare sus menlionat se adoptd in unanimitate.
Utmeazil pct. 4 - Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pe
anul202l,iniliat de dl. Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia.
Dl. primar atata cd, Guvernul a repartizat din fondul de rezervd suma de 320.000 lei; propune ca
aceastd sum6 sI fre rcpattizatd, la cap. S6ndtate - pentru suplimentarea lucrdrilor la obieciivul de
investilii" construire spital ordqenesc Sinaia" - brangament eleitric.

-Dna. 
Aurora Arieqan, pre$edinte de gedinfl supune la vot proiectul de hotdrdre privind rectificarea

bugetului local de venituri qi cheltuieli care se adoptd in unanimitate in forma pr"r"itutd.
Dl. cons. Miloq C5lin intreabl ce se intdmplI cu cei de la SC. Electrica SA. pentru cd, dacd,se mai
opregte curentul electric a$a cum a fost ultima dat6, muntele intra in faliment - in special transportul
pe cablu. in aceste condilii, considerd c[ trebuie s6 de dali in judecatd.
Dl. primar mentioneazd cd,in viitor vor fi probleme mari cu energia electric6. Pana de curent nu s-a
datorat retelelor electrice care,la nivel de orag, in special in cartieie sunt noi, ci a avut loc o cddere a
re{elei de energie electricd la nivel national.
Afirma cd a avut o discu{ie cu avoca}ii gi s-a fEcut in acest sens o notificare.
Dna. Aurora Arieqan, pregedintele de gedinfi, mullumegte celor prezenli pentru participarea la
gedinta qi declard inchise lucririle acesteia la orele 17,lS.
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