
PROIECTUL ORDIMI DE ZI
$EDTNTA ORDTNARA A CONSTLIULU LOCAL DIt{21,04.20r

l.Aprobarea proceselor verbale ale qedintelor consiliului local Sinaia din lunile februarie - mafiie 2022;
- Prezinttr dna. Secretar general Radulescu Beatrice-Eugenia
2 }roiect de- hotdrere privind aprobarea contului de exicufie al veniturilor si cheltuielilor bugetului local,
a Contului de execulie al bugetului institufiilor publice inanlate din venituri proprii si subvenlii si a
Contului de executie al bugetului de credite interne pe anul 20i I ;

- Tniliaror: Vlad Oprea. primarul ora;ului Sinaia
3. Proiect de hoErdre privind indexarea impozitelor si tayelor locale penru anul 2023;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
4.,Proiect de hot,rarc privind anularea obligafiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de laoficiul Nafional al Registrurui comerturui, aielor provenite din a."nri p."."iis", u contavalorii chiriei
conrdrm contracrurui de inchiriere nr. 23001/ r2l12/2005, a debitnrui aferent rolurui fiscar nr.9gg ;- Iniliator: Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia
5. Proiect de, hotirere privind aprobarea Re{elei fcolare a oraruhri Sinaia pemru 2022 2023;
- lniliator: Vlad Oprea. primarul ora;ului Sinaia

-,f:^Ti..l,O" l:*rdre privind aprobarea localiilor penlru programul de aprovizionare cu produse
a,menrare ir nearrmenrare ce urmeazd a fi distribuite ralionarizat popuraliei. in iituagii de mobiriiare saurdzboi;

- lniliator: Vlad Oprea. primaruloraSului Sinaia
T Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexi l Ia HCL. nr. r34ro5.og,2o21- repartirie
autoturisme;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul ora5ului Sinaia
S Proiect de hottuare privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur) la contractur n t.2o32r2oog -d",".e.-11::-9...:iy"i,:*viciului de rransportpe cablu in orasul Sinaiu, 

"ut," 
iC. f.unrpo.t Urban SRL;- Inrlralor: Vtad Oprea. primarul ora$ului Sinaia

9. Proiect de hoter6re privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe
Badiran, rcprezentantul oragurui Sinaia in Adunarea Generaid a Asociafiei de ;ezvortare Intercomunitare
"Padeneriatul pentru Managementur Degeuriror prahova", pent.u moaincarea siatuturui Asociatiei;

- lniliator: Vlad Oprea. primarul ora$ului Sinaia
I 0, Proiect de hotdrare privind vanzarea apa(amentului nr. 5 situat in sinaia, str.Mihair Kogirniceanu nr.
82, etaj 1, cehe dna. Budird Loredana Elena;

- Iniliator: Vlad Oprea. primarul ora$ului Sinaia
I l P-roiect de hotarae privind repaftizarea locuintei de serviciu situata in sinaia, str. walter Maracineanu
nr. 20, corp A, et.l, ap.A.S.l.9., catre dl. Radu Daniel Beniaminj

- Initiator: Vlad Oprea, primarul ora$ului Sinaia



12. Proiect de hotdr6re privind modificarea Horiririi Consiliului Local ff.233108.12.2021 privind
aprobarea achizilionerii de serviciijuridice de consultanld $i asistehld pentru buna desfigurare aicestei
acrivitali la nivelul Primariei oratului Sinaia;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
13. Proiect de hottuere privind aprobarea tranzacliei privind partajul judiciar - iesirea din indiviziune a
terenului situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 8,judetul prahova;

- Iniliator: Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia
14. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trgcere a unor imobile din domeniul privat al
statului aflate in administrarea Institutului National pentru cercetare si Fomare Culturala, in d-omeniul
privat al UAT oras Sinaia;

- Iniriator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
15. Proiect de hotdrare privind modificarea art. I din Hotdrarea Consiliului Local Sinaia nr.
48121 .02.2022i

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

-.lnitiatori_j David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, CElin Miloq,
consilieri locali
17. Proiect de hotdrare privind modificarea contractului de concesiune ff. 241591 l9,Og.2\2l pen1*\
terenul suprafa[tr de 10615 mp, situat in Sinaia, Calea Braqovului nr. 50 ;

-.Iniliatorii. David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, CAIin Milo$,
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 t;belul din
anexa I gi planul de situatie din anexa 3.

- Initiator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
19. Proiect de hotrrare privind trecerea din domeniul public al oraqului Sinaia in domeniul public al
statului a terenurilor in suprafala totali de 4602 mp. conform poziliilor 3, 6, 7 din tabelul din anexa l,
pozifiei I din tabelul din anexa 2 qi planului de situatie din anex;3 ;

- Inifiatori VIad Oprea, primarul oraqului Sinaia
20. Proiect de hotdrare privind trecerea din domeniul public al oragului Sinaia in domeniul public al
statului a terenurilor in suprafale totald de 4280 mp, conform poziliilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 qi
planului de situalie din anexa 2 ;

- Iniriator: Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia
21. Proiect de hotirare privind acordul Consiliului Local al Oraqului Sinaia in calitate de administrator al
str. Gtrrii, pentru realizarea accesului auto qipietonal Ia lucrarea ,,Construire parcare (6 locuri),, ;- Initiatori.: David Remus, Popa Gheorghe, Ariesah Aurora, Constantin Marcoci, iali, tr,tilo9,
consilierilocali
22. Proiect de hoterare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. l3q0l/ 29.05.2020

- Initr"tori_t David Remus, Popa Gheorghe, Arietan Aurora, Constantin Marcoci, C in Milo$,
consilieri locali
23. Proiectde hotirire privind prelungirea termenului de finalizare a lucrIriror prevazut la art. 6.c.2., din
contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

-.Initiatori__: David Remr-rs, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora, Constantin Marcoci, CIlin Milo$,
consilieri locali
24. Proiect de hotirare privind schimbul de terenuri intre prop etatea s.c. SINAIA IMoINVEST s.R,L.
(terenuri in suprafali de 33 mp nr. cad. 25414 pi 3l mp nr. iad. 25412) ,i proprietatea privatd a ora$ului
Sinaia (teren in suprafald de 64 mp ft, cad.25425) :

-.-lnitiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milo$,
consilieri locali



25. Proiect de hotdrdre privind v6nzarea prin licitalie publici a terenului in suprafal[ de 90 mp, situat in
Sinaia, str. Cump5tu nr. 26, lot 1 ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq,
consilierilocali
26. Proiect de hotarare privind v6nzarea prin licitalie publici a terenului in suprafali de 100 mp, situat in
Sinaia, str. Pustniculuinr. 15,lot I ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieian Aurora, Constantin Marcoci, C6lin Milo$,
consilieri Iocali

27, Proiect de hotirare privind vanzarea prin licitatie publicl a terenului in suprafala de 62 mp, situat in
Sinaia, Calea Codrului nr. l1-13, lot 3 ;

- Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, CAlin Milo$,
consilieri locali
28. Proiect de hotirare privind aprobarea cuantumului burselor gcolare pentru semestrul II al anului
Folar 2021 2022 si numdrul acestora.

- Initiator: VIad Oprea, primarul oraqului Sinaia
29. Proiect de hotarare privind aprobarea achizilionerii de servicii juridice de consultanle, de asistentd
li/sau de reprezentare de cdtre Ora$ul Sinaia, PrimAria Ora$ului Sinaia, Consiliul Local al Oraqului Sinaia,
in litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 504/31012022 qi n.253/42/2022.

- lnitiator: Vlad Oprea. primarul ora5ului Sinaia 
I
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