
Nr.l 1451/18.04.2022

ANUNT

Joi,21 aprilie 2022 orele 15,00 va avea loc fedinla ordinare a Consiliului Local al oraqului Sinaia,
care se va desfesura in sala de $edinle a Consiliului local Sinaia, cu urmitoarea ordine de zi:

l.Aprobarea proceselor verbale ale tedintelor Consiliului local Sinaia din lunile februarie - martie

- Prezinta dna. Secretar general Radulescu Beatrice-Eugenia
2. Proiect de hotlrere privind aprobarea Contului de executie al veniturilor si cheltuielilor bugetului
local, a Contului de execulie al bugetului institutiilor publice finanlate din venituri proprii si subvenlii
siaContuluide executie albugetuluide credite interne pe anul202l;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul om$ului Sinaia
3. Proiect de hotdrare privind indexarea impozitelor sitaxelor locale pentru anul 2023;

- Inifiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
4. Proiect de hotarare privind anularea obligaliilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la
Oficiul National al Registrului Come4ului, a celor provenite din amenzi prescrise! a contravalorii
chiriei conform contractului de inchiriere nr. 23001112/12/2005, a debitului aferent rolului fiscal
nr.999 ;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Relelei tcolare aoragului Sinaia pentu 2022 -2023;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
6. Proiect de hotarare privind aprobarea locafiilor pentru programul de aprovizionare cu produse

alimentare Si nealimentare ce urmeazi a fi distribuite rafionalizat populatiei, in situalii de mobilizare
sau rtrzboi;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
7. Proiect de hoterare privind modificarea si completarea anexi 1 la HCL. nr. 134/05.08.2021 -
repartilie autoturisme;

- Initiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
8, Proiect de hoterare privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur) la contrectul nt.2032/2008

- delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu ln orasul Sinaia, catre SC. Transport Urban SRL;
- Initiator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia

9. Proiect de hotarere privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe
Bederan, reprezentantul oraqului Sinaia in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Degeurilor Prahova", pentru modificarea
statutului Asocialiei:

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
10. Proiect de hotirare privind venzarea apartamentului nr. 5 situat in Sinaia, str,Mihail Kogtrlniceanu
nr. 82, etaj l, cetre dna. Buddrd Loredana Elena;

- Inifiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
ll. Proiect de hotirae privind repartizarea locuintei de serviciu situata in Sinaia, str. Walter
Maracineanu nr. 20, corp A, et.l, ap.A.S.1.9., cate dl. Radu Daniel Beniamin;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
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12. Proiect de hotidre privind modificarea Hotdr6rii Consiliului Local ff.233108.12.2021 privind
aprobarea achiziliondrii de servicii j uridice de consultanjd 9i asistentd pentru buna desfd$urare a acestei

activirali la nivelul Prim6riei oragului Sinaia;
- Initiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia

13. Proiect de hotarare privind aprobarea tranzactiei privind partajul judiciar iesirea din indiviziune
a terenului situat in Sinaia, Bd. Republicii nr, 8,judetul Prahova;

- Initiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
14. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de tecere a unor imobile din domeniul privat al

statului aflate in administarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul
privat al UAT oras Sinaia;

- Inifiator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
15. Proiect de hotirare privind modificarea ad. 1 din Hotdrarea Consiliului Local Sinaia nr.
48Dl .02.2022i

- Inifiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
16. Proiect de hotarare privind evidentiere terenuri in domeniul privat ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milog,
consilierilocali
17. Proiect de hotirdre privind modificarea contractului de concesiune nr,24159/ 19,08,2021 pen1rr
terenul suprafali de 10615 mp, situat in Sinaia, Calea Bra$o\ului nr. 50 ;

- Iniliatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milog,
consilieri locali
18. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia in domeniul public al

orasului Sinaia a terenurilor in suprafata de 1087 mp. si 2651 mp. conform pozitiilor 6,7 din tabelul
din anexa 1 9i planul de situatie din anexa 3.

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
19. Proiect de hotErare privind trecerea din domeniul public al oratului Sinaia ln domeniul public al
statului a terenurilor in suprafald totali de 4602 mp, conform poziJiilor 3, 6, 7 din tabelul din anexa 1,

poziliei I din tabelul din anexa 2 qiplanului de situalie din anexa 3 ;
- Inifiator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia

20. Proiect de hotdrare privind trecerea din domeniul public al oragului Sinaia in domeniul public al
statului a terenurilor in suprafald totald de 4280 mp, conform poziliilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 qi

pianului de situatie din anexa 2 ;
- lnitiator: Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia

21, Proiect de hottuare privind acordul Consiliului Local alOra$ului Sinaia in calitate de admihistrator
al str. Gdrii, pentru realizarea accesului auto $i pietonal la lucrarea "Construire parcare (6 locuri)" ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Ariesan Aurora, Constantin Marcoci, Ctrlin Milo$,
consilieri locali
22. Proiect de hot[rere privind preluhgirea contractului de lnchiriere ff. l380ll 29.05.2020

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arietan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq,
consilieri Iocali
23. Proiect de hotlrare privind prelungirea termenului de finalizare a lucrarilor ptevdzfi la afi. 6.c.2.,
din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milog,
consilieri looali
24. Proiect de hoter&e privind schimbul de terenuri intre proprietatea S.C. SINAIA IMOINVEST
S.R.L. (terenuriin suprafald de 33 mp nr. cad. 25414 $i31 mp nr. cad.25412) $i proprietatea p vate a
oragului Sinaia (teren in suprafafd de 64 mp n. cad.25425);

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq,
consilieri locali



25. Proiect de hotarere privind vanzarea prin licitalie publice a terenului in suprafaJl de 90 mp, situat
in Sinaia, str. Cumpdtu nr, 26, Iot 1 ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, C5lin Miloq,
consilieri locali
26. Proiect de hotixare privind vanzarea prin licitaiie publica a terenului in suprafale de 100 mp, situat
in Sinaia, str. Pustnicului nr. 15. lot I :

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cllin MiloS,
consilieri locali
27. Proiect de hoterare privind vinzarea prin licitalie publici a terenului ln suprafate de 62 mp, situat
in Sinaia, Calea Codrului nr. Il-13, lot 3;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, C6lin Miloq,
consilieri locali
28. Proiect de hottuere privind aprobarea cuantumului burselor tcolare pentru semestrul II al anului

,colat 2021 - 2022 si numarul acestora.
- Initiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia

29. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziliondrii de servicii j uridice de consultanld, de asistenJe

ti/sau de reprezentare de cetre Ora$ul Sinaia, Primiria Oraqului Sinaia, Consiliul Local al Oraqului
Sinaia, in litigiile ce fac obiectul dosarelor nr.504/31012022 $i ff.253/42/2022.

- Initiator: Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia
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