
Privind neexercitarea dreptului de preemliune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pidue in
suprafala de 5500 mp din acte (5394 mp masurate), ff. cad. 23157, CF nr. 23157, situat in intravilanul

gi extravilanul oragului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, pd41/4, jud. prahova,

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. 1948 dltt 19.09,2022 intocmit de Vlad Oprea -
Primar, prin care propune neexercitarea dreptului de preemliune al Consiliului Local Sinaia isupra
terenului pddure in suprafafa de 5500 mp din acte (5394 mp masuratd), nr. cad. 2315j , CF n. 2315.1,
situat in intravilanul qi extravilanul oraqului Sinaia, Str. Opler nr. 8, T 5, pd4l/4, jud. prahova, .

Avdnd in vedere Raportul Serviciului Urbanism gi Cadastru nr.1949 ll9.O9.2\22l

Vezand instiinlarea nr. 245106.09.2022 a Societalii profesionale Notariale ,,Nedelcu qi
Asocia;ii" din Bucure$ti, inregistrati la Primiria Oratului Sinaia at nr. 23804106.09.2022, pltn cate
soliciti exercitarea dreptul de preemliune pentru tercnul pidure in suprafala de 5500 mp din acte
(5394 mp masuatd), nr. cad.23157, CF t.23157, situat in intravilanul 9i extravilanul oragului Sinaia,
Str. Opler nr. 8, T 5, Pd41/4, jud. Prahova, teren care se invecineazd cu proprietatea oralului Sinaia;

Vazand avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului local :

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificerile li completdrile ulterioare;
Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificlrile qi completirile ulterioare;

in temeiul art. 129, al. (2),lit. b) $i al. (4) lit. t), coroborat cu art. t39 alin.(3), lit.g) si 196
alin.(l), lit.a) din OUG 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile
ulte oare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTARA$TEI

ART.I, - Consiliul Local Sinaia nu ifi exercita dreptul de preemliune asupra terenului padure in
suprafala de 5500 mp din acte (5394 mp masurate), nr. cad. 23157, CF nr. 23137, situat in intravilanul
gi €xtravilanul ora$ului Sinaia, Str. Opler ff. 8, T 5, pd41/4, jud. prahova, la preful total de 9729? eo,o
( I 7,69 euro/mp).

ART.2. - Prevederile prezentei hotdreri vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Urbanism li cadastru
din cadrul Primdriei oraqului Sinaia.

HOTARAREA NR.206

Sinaia, 26 septembrie 2022
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