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supuse votului, acestea se aproba in unanimitate.(16

PROCf,S.VERBAL

incheiat astizi 1l august 2022, orele 15,00 in $edinla ordinarA a Consiliului Local al oraqului Sinaia,
convocati de P marul ora$ului Sinaia in baza dispoziliei m. Ig6/03,09,2022, care s_a deslEEurat in
sala de sedinte "Ferdinand" din cadrul Centrului Intemational de Conferinte Casino Sinaia.

Dna' Beatrice-Eugenia Ridulescu, secretarul general al oragului, face apelul nominal al consilierilor.
Rezultd ce, la lucrrrile tedinlei sunt prezenli in sala 12 consilieri, si online 4 consilie . Lipseste
motivat dra. Cons. Poponete Valentina, fiind in concediu de odihna.
PreTenJa consilierilor la Fdinla s-a asigurat prin invitatie sc sd in care s_au nominalizat data, ora $i
Iocul linerii sedinfei, precum $i proiectul ordinii de zi, anexd la prezentul proces verbal. convocarea,
impreud cu documentele inscrise pe ordinea de zi, au fost inaintate me.nbrilor consiliului local- in
lormat eleclronic.
La qedinlA participA din partea executivului : dna.Beat ce-Eugenia Radulescu, secretar general orai
Sinaia, dl. Gheorghe Biddran, viceprimarul oraqului Sinaia, dl. Marian-valede panait, administratorrri
public al orasului Sinaia, dna. Paula vasile, gef Serviciu Buget qi Resurse Umane. dna. Avramescu
Irina, qef Serviciu Politici Publice, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou patrimoniu si protectie
Civila, dna..Banu Alina, inspector Birou Patrimoniu si protectie Civila, dna. $u[u Laura, director
Direclia Polilia Locala, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect sef orasul Sinaia, dl..Dumitrache Daniel.
inspeclor Politici Publice pi Maria popescu. inspecror Companimentul Juridic, Contencios
Administrativ $i Administratie PublicA, care asiguri seqetariatul qedinlei.
Panicipa la sedinta un numar de o cetaleni.
Intrucat dl. primar VIad Oprea lipseste motivat, deschide lucr5rile Eedingei dl. Viceprimar Gheorghe
Badaran care-i invita pe membrii cons iurui locar sa faca propuneri pentru presedinteie de sedinta.
Dl. Cons. Popa Gheorghe il propune ca presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni pe dl. Cons.
David Remus.
Propunerea se aptoba in unanimitate.
Dl. cons. Remus David aratd cd pe proiectul ordinii de zi a qedintei de astdzi. sunt inscrise 63 de
puncte la care se mai adauga 2 puncle de pe ordinea de zi suplimentara prus inca un puncr referiror ra o
indreptare de eroare materiala care a fost adus inainte de inciperea sedintei.
Preqedintele de pedinJi.supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentare
care se aprobe in unanimitate in forma prezentata.
se trece la pct l. - Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor de consiliu din lunile mai si iunie

hotArare privind aprobarea Devizului general actualizat si a
"Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei,,, initiat de Vlad Oprea,

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate in
forma prezentata de initiator.
Se trece la pct. 3 - Proiect de hotdrare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC. GDF
REINVEST SRL Urziceni, radiata de la oficiul National al Rigistrului comefiului, initiat de vrad
Oprea, primarul oraqului Sinaia.



Presedintele de sedinta mentioneaza ca exista o sentinta civila in baza careia s-a propus anularea
obligatiilor liscale datorate de SC. cDF REINVEST SRL Urziceni.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in foma prezentata de initiator.
Tinand cont ca urmeaza proiectele de hotarari refe toare la vanzarile de apartamente ANL, la
propunerea dnei secretar general Beatrice-Eugenia Radulescu, presedintele de sedinta solicita sa se
discute mai intai proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate in titlul $i in a(.1
din HCL nr.15/21 .02.2022 prin care s-a aprobat regulamentul de vanzare a apartamentelor ANL.
Supusa la vot. propunerea se aproba in unanimitare.
Presedintele de sedinta da citire art. I din proiectul de hotarare, respectiv : Aprobd indreptarea ero i
materiale strecurate in titlul qi in a .1 din HCL nr.15121.02.2022, prin eliminarea cuvantului
"modificarea" 9i a sintagmei "aprobat prin HCL w.142/26.11.2014 ,,, astfel incAt art.l se va citi
corect: "Aprobd Regulamentul de vdnzare a locuinlelor pentru tineri destinate inchi e i construite
prin ANL situate in Sinaia conform anexei nr.l la prezenta hoterere.
Concluzioneaza ca, de fapt, nu se modifica regulamentul ci se aproba.
Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ,,pentru,'si 2 voturi
"impotriva".(Voteaza impotriva dl. Cons. Birau Octavian si dl. Cons. Iosifescu Nicolae).
In continuare, presedintele de sedinta arata ca, de Ia pct. 4 pana la pct. 23 sunt inscrise pe ordinea de
zi proiectele de hotarari refe toare la vanzare apattamente ANL. propu e ca acestea sa fie votate pe
ansamblu. Propunerea se aproba in unanimitate.
DI. Cons. Birau Octavian mentioneaza ca, de la inceput, membrii USR au votat pentu aprobarea
vanzarii apartamentelor ANL. dar, cu unele obieclii. Constata ci, acum s-a tinut cont de
amendamentul USR-ului si va vota "pentru".
Dl. Cons. Iosifescu Nicolae prccizedzA ca, membrii USR vor vota pentru vAnzare din moment ce
pretul stabilit este in sarcina comisiei, deci intreaga raspundere este a membrilor acesteia, Astazi au
depus Ia secretariatul Primariei c6teva obiectii adresate Consiliului Local al orasului Sinaia. referitoare
la neconcordanla intre norma de aplicare a legii, anexa 23 si anexa 2 din proiectul de hotir6re,
respectiv :

- Este vorba de amofiizarea care este notatd cu "A"in anexa 23 si care in lege spune ca trebuie
virata catre ANL in timp ce in anexa 2la proiectele de hotarari nu mai apare. In urma
discutiilor de ieri din comisie a rezultat ca suma nu a fost virata catre ANL.

- in anexa 2 din proiectele de hotarari apare in plus o rub ca referitoare la suma chiriilor care nu
exista in anexa 23 din lege

- in anexa 23 este calculata "Valoare investitie locuinta diminuata cu amortizarea virata catre
ANLcare trebuie virata catre ANL", in timp ce in anexa 2 din hotarari se calculeaza ,,valoarea

investitiei locuintei diminuate cu amortizarea virata catre ANL si amortizarea (A)
In concluzie, diferentele vizibile intre norma metodologica si anexa 2 la proiectele de hotarari creaza
tur mod de calcul diferit al valorii de vanzare a apartamentelor ANL. Solicita sa se treaca expres in
procesul verbal al sedintei, obiectiunile semnalate si transmise si in atentia secretarului general,
urmand ca institutiile abilitate sa verifice corectitudinea si legalitatea si sa se pronunte.
Presedintele de sedinta arata ca, umate obiectiilor depuse, va primi raspuns in scris .
Dl. Viceprimar Gheorghe Badaran mentioneaza ca, orice mijloc fix are o valoare de investitie din
care se scade amortizarea.
Presedintele de sedinta supu[e la vot proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, de la nr. 4 Ia
nr.23 inclusiv, referitoare la vanzarile de apartamente ANL, care se adopta in unanimitate in forma
prczentata de initiator.
se trece la pct. 24 - Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de priodtate a chiriasilor care
Iocuiesc/au locuit in imobile retocedate fostilor prop etari - locuinte sociale pentru an\\| 2022, initiat
de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Dl. Cons. Iosifescu Nicolae intreaba daca este obligatoriu ca membrii consiliului local sa aprobe
aceasta lista?
Presedintele de sedinta ii raspunde afirmativ; supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat
care se aproba cu 15 votu "pentu" si "o abtinere,,( se abtine dl. Cons. Birau Octavian).



Dl. Cons. Vasile Gheorghe mentioneaza ca sunt cetateni care solicita locuinte sociale, nu din casele
nationalizate, si care au primit o simpla adresa ca au fost luati in evidenta. propune sa se faca o lista de
pdpo tati pentru cei care solicita locuinte sociale mai ales ca umeaza sa se construiasca un bloc de
locuinte sociale p n fonduri euopene,
Urmeaza pct. 25 - Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la
locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL qi a ordinii de prioritate pentu anul
2022, ill,itiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in foma prezentata de initiator.
Se trece la pct, 26 - Proiect de hotarare privind completarea listei de patuimoniu p vat al orasului
Sinaia fond locativ si teren aferent, aprobata prin HCL. Nr. 159/2007 in vederea inscrierii lor in
evidentele fiscale ale Primariei orasului Sinaia, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate,
Urmeaza pct. 27 - Prciect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, primaria orasului Sinaia,
Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea tmor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar
2328/10512022, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi
"pentu" si "o abtinere" (se abtine dl. Cons. Milos Calin).
Se trece la pct. 28 - Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de
consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de cate Orasul Sinaia, primaria orasului Sinaia,
Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovdea unor actiuni, aparari sau cai de atac in
d,osarl064l310/2022, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in forma prezentata de initiator.
Urmeaza pct. 29 - Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului Marsul Comemorativ
crucea Eroilor, a bugetului evenimentului si includerea in Lista evenimentelor proprii orasului sinaia,
initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de s€dinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in foma prezentata de initiator.
In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei pct 30 - proiect de hotarare privind aprobarea
bugetului si semnarea contractului de asociere pentru organizarea evenimentului Fistivalul
International Enescu si Muzica Lumii editia a xxIII-a, initiat de vlad oprea, primarul oratului sinaia
Dl. Cons. Birau Octavian sesizeaza ca, Festivalul George Enescu se desfasoara in perioada 0l 31
august 2022 si se aproba bugetul astazi, 1l august 2022.
Dna Irina Avramescu, gef Serviciu Politici Publici arata ca, Festivalul Intemational Enescu si
Muzica Lumii se desfasoara in perioada 09 24 argust 2022 si proiectul de hotarare a fost facut de
luna trecuta, dar nu s-a tinut sedinta de consiliu.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi
"pentru";i "o abtinere" (se abtine dl. Cons. Birau Octavian).
se trece la pct. 31 - Proiect de hotarare privind completarea anexei cu bunurile de retur la contactul

",t.20383/2010 
incheiat intra orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever sRL cu Autobasculanta

Multifunctionala, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta supune Ia vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in forma prezentata de initiator.
Urmeaza pct. 32 - Proiect de hotarare privind evidentierea unor terenud in domeniul privat, initiat de
David Remus, Popa Gheorghe, Ariesan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, consilieri locali.
Intucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus aprobarii, proiectul de hotarare sus
mentionat se adopta in unanimitate in formaprezentata.
se trece la pct 33 - Proiect de hotdrere privind acordul consiliului Local al ora$ului sinaia in calitate
de administrator al str. cuza voda, pentru realizarea accesului auto, pietonal gi imprejmuirii la lucrarea
"Construire locuinld, drum acces, alei carosabile ti pietonale, utilitali, imprejmuite teren,



brantamente li organizare 9antier", initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora,
Constantin Marcoci, Cdlin Milo6, consilieri locali
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in foma prezentata de initiator.
Presedintele de sedinta supune atentiei pct. 34 - Proiect de hotArare privind acordul Consiliului
Local al Oraqului Sinaia in calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului
auto qi pietonal la lucrarea "Schimbare destinafie constructie din locuinla in vila turistice,
recompaltimentari interioare, modificare fa[ade, golud, acoperig, finisaje exterioare, sistematizare
teren, bran$amente, orgadzare ;antier pe teren aferent nr.cadastral 22029 Si amenajare spalii parcare
pe teren aferent nr. cad.24970", initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora, Constantin
Marcoci, Celin Milof, consilieri locali.
Pretedintele de $edinti propune ca pct.5 din art. l, sa se modifice si sa aiba urmatorul continut ;

"Executantul lucrtuilor de interventie asupra domeniului public, trebuie sd aiba domeniul de activitate
cod CAEN 4211 lucrari de conshuctii a drumurilor si autostrazilor si sa respecte struclura
drumurilor din Orasul Sinaia".
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendame[tul sus mentionat care se
adopta in unanimitate.
Urmeaza pct. 35 - Proiect de hotdrare p vind acordul Consiliului Local al Oraqului Sinaia in calitate
de administrator al str. Varful cu Dor, pentru realizarea accesul.ri auto !i pietonal la lucrarea
"Constuire spaliu parcare, alei carosabile Si pietonale, drum acces, ziduri de sprijin, foigor,
sistematizare teren, imprejmuire gi organizare de gantier", initiat de: David Remus, popa Gheorghe,
Ariepn Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milog, consilieri locali.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate.
Se trece la pct. 36 - Proiect de hotarere privind cesionarea dreptului de concesiune asupm terenul in
suprafala de 61 mp . cad. 20595 (ff. cad. vechl2t32), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat in
Sinaia, Calea Braqovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune N. 9960127.06.2005, initiat del
David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, consilieri Iocali.
Intrucat nu sunt observatii pe marginea acestui proiect, supus votului, proiectul de hotarare sus
mentionat se adopta in unanimitate in foma prezentata de initiatori.
Urmeaza pct. 37 - Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de concesiune nr.
5267/06.10.1994, ce 8.re ca obiect rerenul in suprafaF de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat in Sinaia,
Calea Moroieni - Aleea Dichiu (gara.j ni. 5), initiat de: David Remus, popa Gheorghe, Ariegan Aurora,
Constantin Marcoci, Cilin Milog, consilieri locali.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se
adopta in unanimitate.
Presedintele de sedinta supune atentiei pct, 38 - proiect de hottuare privind prelungirea termenului
de obtinere a autorizafiei de construire gi incepere a lucrdrilor prevaz$ la art.7 alln. (23) din contractul
de concesiune w.24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafali de 9528 mp, situat in Sinaia, Calea
Bra;ovului Dr. 50, initiat de: David Remus, popa Gheorghe, ArieQan Aurora, Constantin Marcoci.
Calin Milo!. consilieri locali.
Propune prelungirea cu 6 l,ni a termenului de obtinere a autorizatiei de construire de catre sc. IMo
INVEST TOTAL SRL.
Dl. cons' Milog cilin sesizeaza ca in sedinta comisiei de urbanism s-a aprobat prelungirea temenului
cu 3 lturi, nu cu 6 luni.
Dna. Mihaiela Gherasim, arhitect oras Sinaia intervine, precizand ca, SC. Imo Invest Total SRL a
depus o alta cerere prin care a solicitat prelungirea cu 6 luni si co*idera ca, termenul de 3 luni cat a
fost propus initial, nu este suficient penau obtinerea avizelor aferente autorizatiei.
Pre{edintele de $edinti supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat, care se
adopta in unanimitate, cu amendamentul propus de dl. Cons. Remus David, preqedinele comisiei de
urhanism.
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Se trece la pct. 39 - Proiect de hoterare privind prelmgirea termenului de inchiriere qi majorarea
chiriei pentru contractul de inchiriere nr. 17081/31.07.2013, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului
Sinaia.
Preqedintele de ledintl supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu propunerea de prelungire a termenului de inchiriere cu 12 luni si cu o chirie de 20
euro/mp.
Urmeaza pct. 40 - Proiect de hotirare privind vdnzarea fdrd licitalie a terenului din Sinaia, Bd.
Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (r. cad. vechi 11266), CF nr. 22201 (CF vecfi, 12304), in suprafa|d
de 120 mp, catre Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemtiune, conform a(. 364 din
OUG m. 5712019 privind Codul Administrativ, initiat de Vlad Oprea, primarul oraqului Sinaia.
Presedintele de sedinta arata ca, evaluarea terenului este de 35 euro/mp. gi propure ca pretul dQ
vanzare sa fie de 40 euro/mp.
Dl. Cons. Pavel Georgini intreaba ce se doreste sa se faca pe acel teren.
Presedintele de sedinta mentioneaza ca, terenul din curte a fost concesionat, constructorul a fost de
btura credinta, a respectat autorizatia si acum solicita sal cumpere. Fiind constructor de buna credinta,
vanzarea se face fara licitatie publica, beneficiind de dreptul de prcemtiune conform Codului
administrativ.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se
adopta in unanimitate.
Se trece la pct. 41 - Proiect de hotdrare privind vanzarea prin licitalie publicA a terenului in suprafalA
de 172 mp, situat in Sinaia, str. P6rdul Dorului nr. 14, lot 2, initiat de : David Remus, popa Gheorghe,
Ariegan Auora, Constantin Marcoci, Cdlin Milog, consilieri locali.
Presedintele de sedinta arata ca, terenul a fost evaluat la 30 euro/mp. si, tinand cont de zona in care
se afla, propune ca pretul de pomiie a licitaliei sa fie de 30 euo/mp.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se
adopta in unanimitate.
Urmeaza pct. 42 - Proiect de hotardre privind vinzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafald
de 172 mp, situat ir Sinaia, str. P6r6ul Dorului nr. 14, lot 1, initiat de : David Remus, popa Ghiorghe,
Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, consilieri locali.
Fiind vorba de un teren situat in aceeasi zona, presedintele de sedinta propune ca pretul vanzarii prin
licitatie sa fie tot de 30 euro/mp.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se
adopta in unanimitate.
Se trece la pct. 43 - Proiect de hotdrare privind vdnzarea prin licitalie publici a terenului in suprafatd
de 27 mp, situat in Sinaia, str. Piata Unirii m. 10, initiat de : David Remus, popa Gheorghe, Arieqan
Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milo!, consilieri locali.
Dl. Cons. Remus David, mentioneaza ca, terenul a fost evaluat la suma de 50 Euro/mp., conform
raportr ui de evaluare. Propune sa se mentina acelasi pret de vanzare, respectiv 50 euro/mp.
Supus aprobarii, proiectul de hoterare sus menlionat se adopta ill unanimitate cu un pre! di vanzare de
50 euro/mp.
In continuare, preiedintele de gedinta supune atentiei pct. 44 - proiect de hoterare privind vanzarea
p n licitalie publica a terenului in suprafafd de 150 mp, situat in Sinaia, str. pustnicului nr. 60, lot 1,
initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arielan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, consilieri
locali.
Presedintele de sedinta arata ca, terenul respectiv a fost evaluat la suma de 60 euro/mp. qi propune sa
se mentina acelasi pret de 60 euro/mp.
Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat, care se adopta in unanimitate in forma prop'sa de
initiator cu amendamentul facut de dl. Remus David, presedintele comisiei de urbanism.
urmeaza pct. 45 - Proiect de hotirare privind vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafala
de 173 mp, situat in Sinaia, str. Platou Izvor FN., initiat de: David Rimus, popa Gheorghe, tuiesan
Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milo$, consilieri locali.



Preqedintele de sedin{i mentioneaza ca, terenul a fost evaluat Ia un pret de 30 euro/mp. gi propune la
inter,Tentia dlui cons. Marcoci Constantin, ca pretul de va[are pdn licitatie sa fie de 40 euro/mp. tindnd
cont de zona, respectiv Platoul Izvor.
Presedintele de Sedinti supune la vot proiectul de hottuare sus mentionat, cale se adopta in
unanimitate cu amendamentul propus.
Se trece la pct. 46 - Proiect de hotarare privind v6nzarea prin licitalie publice a terenului in suprafald
de 141 mp, situat in Sinaia, str. Pdrdul Doruh,ri nr. 18, lot 1, initiat de : David Remus, popa Gheorghe,
Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Miloq, consilieri locali.
Presedintele de ledin{i menlioneaza ca, terenul a fost evaluat la un pret de 30 euro/mp. qi propune sa
se mentina acelasi pret ca si la celelalte, respetiv 30 euro/mp.
Supune la vot proiectul de hotirare sus mentionat, care se adopta in unanimitate cu amerdamentul
propus.
Urmeazt pct. 47 - Proiect de hoterare privind vanzarea prin licitalie publicd a terenului ii1 suprafald
de 285 mp, situat in Sinaia, str. Aosta nr. 44, initiat de : David Remus, popa Gheorghe, Ariesan
Auora, Constantin Marcoci, Cilin Miloq, consilieri locali.
Presedintele de sedinta arata ca terenul a fost evaluat la un pret de 40 euo/mp. si propune ca pretul
de vanzare prin licitatie a terenului de 285 mp. sa fie de 50 euro/mp.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pomire a licitatiei.
Se trece la pct. 48 - Proiect de hotirdre privind vdnzarea p n licitalie publicd a terenului in suprafatd
de 274 mp, situat in Sinaia, str. Mihail Kogdlniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 235'12, initiat de I

David Remus, Popa Gheorghe, Ariegan Aurora, Constantin Marcoci, CAlin Miloq, consilieri locali.
Dl. Remus David, presedintele de sedinta mentioneaza ca, evaluarea terenului conform raportului
de evaluare intocmit de specialist este de 55 euro/mp. si propune ca pretul de pomire a licitatiei sa fie
de 65 euro/mp.
Pre$edintele de tedintl supune la vot proiectul de hotir6re sus mentionat, care se adopta in
unarimitate cu amendamentul propus refe tor la pretul de pomire a licitatiei.
In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei pct. 49 - Proiect de hotdr6re privind v6nzarea
prin licitalie publicd a terenului in suprafali de 187 mp, situat in Sinaia, Calea Codrului nr. 30, initiat
de : David Remus, Popa Gheorghe, Arietan Aurora, Constantin Marcoci, CAln Miloq, consilieri locali.
Evaluarea terenului confom rapotului de evaluare este de 40 euro/mp., iar dl. Remus David,
presedintele de sedinta propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare sa fie de 60 euro/mp.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendarnentul propus, referitor la pretul de pomire a licitatiei
Urmeaza pct. 50 - Proiect de hotdrare privind vdnzarea prin licitagie publici a tercnurilor in suprafatrd
de 82 mp m. cad. 23798 9i 168 rnp nr. cad. 23856, situate in Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/l ai T16,
Pl2l lot 5, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin
Miloq. consilieri.
Presedintele de sedinta arata ca, terenul a fost evaluat la 35 euro/mp. si propune ca pretul de pomire
a licitatiei sa fie de 70 euro/mp.
Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de
pretedintele de $edin!5.
se trece la pct. 51 - Proiect de hotirare privind vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafala
de 791 mp, nr. cad. 23857, situat in Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela l2l, initiat ds:
David Remus, Popa Gheorghe, Arielan Aurora, Constantin Marcoci, Cilin Milog, consilieri locali.
Prelul de vanzare prin licitatie stabilit in rapotul de evaluare este de 50 euro/mp., iar presedintele de
sedinta propune ca pretul sa fie de 70 euro/mp.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus me tionat care se adopta cu 15 votu
"pentru" fi "o abtinere" ( se abtine dl. Cons. Vasile Gheorghe) cu amendamentul propus referitor la
pretul de pomire a licitatiei.



Urmeaza pct. 52 - Proiect de hotirdre privind vdnzarea prin licitalie publicd a terenului in suprafaF
de 214 mp, situat in Sinaia, bd. Ferdinand . 38, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan
Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milo$, consilieri locali.
PreEedintele de qedinl5 arata ca, terenul a fost evaluat la un pret de 40 euro/mp. qi propune ca pretul
de pomire a licitatiei privind vanzarea terenului sa fie de 50 euro/mp.
Preledintele de fedinfl supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pomire a licitatiei.
Se trece la pct. 53 - Proiect de hoterare privind vdnzarea p n licitatie publicd a terenului in suprafale
de 250 mp, situat in Sinaia, Str. Privighetorilor nr. 85, lot 2, initiat de : David Remus, popa Gheorghe,
Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Miloq, consilieri locali.
Terenul a fost evaluat la un pr6t de vanzare de 60 euro/rnp. si dl. Remus David, presedintele de sedinta
propule ca pretul de pomire a licitatie sa se mentina la 60 euro/mp.
Presedintele de sedinti supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendamentul propus refe tor la pretul de pomire a licitatiei.
Urmeaza pct. 54 - Proiect de hotirare privind inchirierea prin licitalie publicd a terenului in suprafatd
de 1685 mp, din Sinaia, Calea Bucure;ti nr. 17, situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia, initiat de :

David Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, Calin Milog, consilieri locali.
Dl. Cons. Iosifescu Nicolae intreaba de ce solicitantul inchiriaza si nu concesioneaza ?
Presedintele de sedinta arata ca, intai a facut cerere pentru inchiriere, apoi pentru concesiune, dupa
care a revenit la inchiriere. Propune ca pretul de pomire a licitatiei pentru inchiriere sa fie 50
centi/mp./luna, iar inchirierea sa se faca pentru o perioada de I an.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendamentele propuse de presedintele de sedinta.
Se trece la pct. 55 - Proiect de hotArare privind inchirierea prin licitalie publica a terenului in suprafala
de 35 mp, din Sinaia, Bd. Ferdinand nr.4, situat pe domeniul privat al ora$ului Sinaia, pentru
gospodarie anexd, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci,
Calin Viloy. consilieri locali.
Presedintele de sedinta mentioneaza ca terenul care urmeaza sd se inchirieze prin licitatie este de
fapt accesul in locuinta si nu genereaza conflicte. Propune ca prelul de pornire a licitatie pentru
inchiriere sa fie de 50 cenri/mp/luna, respectiv 2leilmp/luna, iar inchirierea sa se faca pentru o
perioada de I an.
Pre$edintele dc tedin{i supune la vot proiectul de hotarare sus menlionat care se adoptA in
unanimitate cu amendamentele propuse.
Urmeaza pct, 56 - Proiect de hotdr6re privind vAnzarea p n licitatie publicd a terenului in suprafafd
de 337 mp, din Sinaia, str. Trandafirilor nr. 11, lot l, situat pe domeniul privat al oraqului Sinaia,
initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arie$an Aurora, Constantin Marcoci, Cdlin Milog, consilieri
locali.
Prefedintele de $edinfl arata cd, terenul sus mentionat a fost evaluat Ia un pret de 70 euro/mp. si
propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare, sa fie de 80 euro/mp.
Dl. Cons, Cilin Milot considera ca pretul propus este mic si propune un pret de 90 euro/mp.
Pre$edintele de sedinti supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu amendamentul propus de catre dl. Cons. Milo$ Celin, de 90 euro/mp.
Se trece la pct, 57 - Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitalie publicd a terenului in
suprafata de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, pentru gospodErie anexa, initiar de : David
Remus, Popa Gheorghe, Arieqan Aurora, Constantin Marcoci, CAlin Miloq, Consilieri Locali.
Preledintele de gedinti propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru inchirierea terenului sa fie de 2
lei/mp/luna, iar inchirierea sd se faca penfu o perioada de 12 luni.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus menrionat cate se adopta in
unanimitate cu amendamentele ptopuse.Urmeaza pct. 58 - proiect de hoterAre p;ivind
exercitarea./neexercitarea dreptului de preemliune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul



monument istoric situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap. I, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului
Sinaia.
Preqedintele de qedinlr propune neexercitarea dreptului de preemtiune a consiliului local Sinaia
asupra imobilului monument istoric situal in Sinaia. str. Cuza Voda nr. 5. ap. L
Pre$edintele de sedintl supune la vot proiectul de hotdrare sus mentionat care se adopta in
unanimitate cu propunerea ficuta de neexercitare a dreptului de preemfiune asupra imoLilului
respectiv.
In continuare, pre$edintele de $edinfa supune atenliei 3 proiecte de hotdrari referitoare ra acordarea
avizului pentru prestarea de servicii funebre, astfel :

supus la vot, se adopta in unanimitate proiectul de hotarare privind acordarea avizului consiliLrlui
local Sinaia pentru prcstarea de servicii funeEre de catre SC. BGF Fun SRL, initiat de Vlad Oprea,
primarul orasului Sinaia. de la pcr. 59.
De asemenea, presedintele de sedinta supune aprobarii pct. 60 - proiect de hotarare privind
acordarea aviziului consiliului local al orasului sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre
SC. Dubac Serv SRL, initiat de Vlad Oprea, primarul oragului Sinaia care se adopta in unanimitate in
forma prezentata de initiator.
Se trece la pct, 6l - Proiect de hotarare privind acordarea aviziului
Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Busola Serv

Consiliului local al orasului
SRL, initiat de Vlad Oprea,

In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei pct.62 - proiect de hotarare privind revocarea
HCL. Nr. 115/09.06.2022 si infiintarea serviciului public de ecarisai, initiat de Vlai Oprea, primarul
oragului Sinaia.
lntrucat nu sunt interve[tii pe marginea acestui proiect, supus aprobarii este adoptat in unanimitate in
foma propusa de initiator.
se trece_ la ultimul punct inscris pe ordinea de zi initiala, respectiv pct. 63 - Raport privind activitatea
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai primariei Sinaia.
Membrii consiliului Local sinaia, iau cunostinta si isi insusesc prevederile raportului privind
activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai primariei Sinaia, 

-

Urmeaza ordinea de zi suplimentara.
Intrucat proiectul de hotarare privi[d indreptarea ero i mate ale a fost dezbatut la inceputul
sedintei' se trece la pct. I - Proiect de hotarare privind aprobarea protocorului de colaborare privind
gestionarea cainilor fara stapan dintre serviciul public de gestionarJa cainilor fara stapan - uAr oras
Sinaia si UAT Municipiul Ploiesti prin Administratia parc;lui Memorial "constantin Siere,,. initiar de
Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia
Deoarece nu sunt interentii sau propuneri pe marginea acestui punct, supus la vot, proiectul de
hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.
Se trece la. ultimul punct insc s pe ordinea de zi suplimentara - proiect de hotarare privild
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021. initiat de vlad oprea, prinarul orasurui
Sinaia.

primarul ora$ului Sinaia.
Presedintele de sedinta supune la
unanimitate in forma prezentata.

vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in
unanimitate in foma prezentata de initiator.
In incheiere, presedintele de sedinta multumeste celor prezenti pentru participarea Ia sedinta si decrara
inchise lucrarile acesteia la ora 16,45.

PRE$EDI

-'- 
,/16Y"1<;-EDIXTAO --1to -.-1 \ sncnnu

" / 
(d.'i'' 

i*:"\. -^. ^- /-.REMU\PAvrD \r. \.,"\\ p&ArR.rcE_6u6@i.DULEscu

&y.-d,Red. popescu Maria \({Yl:',}


