
HoTAnAREA NR.20

privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul w.2038312010 incheiat intre Orasul

Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de

administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu SAnAnffA Epoke Igloo 2300 -
material antiderapant solid: 0.8 mc, cu numtrr de identificaret 24700654, an de fabticalie202l

Avand in vedere :

- Referatul de aprobarenr. g2g I 11.01.2022 al Primarului orasului Sinaia;

- Raportul de specialitate nr. Nr. 980 I ll.Ol,2}22 intocmit de Serviciul lnvestitii si Achizitii
publice prin care se propune includerea SAnATTEI Epoke Igloo 2300 -material antiderapant

solid: 0.8 mc, cu nqmtri de identificaret 24700654, an de fabricafie 2021, in Anexa cu bunuri de

retur la Contractul rr.2038312010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a

gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare adomeniului public si privat al

orasului Sinaia;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

lnbazaz
- Hotararii Consiliului Local nr. 130 I 2OlO si Hotararii Consiliului Local nr. 131 / 2010 prin

care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
- Hotararii Consiliului Local w.146 I 2OlO prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar

de utilitate publica de administrwe a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre

operatorul S-C Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, inbaza contractului de

delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Consiliului Local nr. 196 / 18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului

contractului de delegare a gestiunii serviciului de adminisfiarc a domeniului public si privat al

orasului Sinaia;
in temeiul art. l2g alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin.3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din

Ordonanta de Urgenta rr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI SINAIA
HorAnA$rE:

ART. 1 - Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr.2038312010 incheiat

intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate

publica de administrare adomeniului public si privat al orasului Sinaia, cu SAnArufA Epoke Igloo

2300 -material antiderapant solid: 0.8 mc, cu numlr de identificarez 24700654, an de fabricafie
2021.

ART. 2 - Predwea-primirea bunului se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile

interesate.

ART. 3 - Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul

aditional la Contractul nr. 203SS I 2OlO de delegare a gestiunii servioiului comunitar de utilitate
publica de administrare adomeniului public si privat al orasului Sinaia.



ART. 4 - SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei

functionari a echipamentului.

ART. 5 - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul lnvestitii si Achizitii

Publice, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

ART. 6 - Prezenta hotar6re se comunic6: Institu{iei Prefectului judefului Prahova, Primarului Oragului

Sinaia, Serviciului Investitii si Achizitii Publice si SC. Sinaia Forever SRL.

2| februarie2022

PRE$EDI CONTRAS ,AZL,
SECRETAR GE, ERAL

BEATRICE.EUG ADULESCU

iA

'ti

?*:
;\'s
w
>.lHo

!t-


